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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Följande den ordning, som uti föregående års berättelser blifvit iakttagen, får 

Styrelsen öfver Fängelser och Arbetsinrättningar i Riket uti den underdåniga be

rättelse, som nu afgifves rörande Fångvården i Riket under loppet af år 1834, 

uti åtta särskildta Afdelningar meddela redovisning för: 

l:o Fångar och Krono-Arbetskarlar i allmänhet, samt särskildta slag deraf; 

2:o Förhållandet inom Fängelserna ocb Krono-Arbets-Corpsen, samt verk-

ningarne af det derstädes använda behandlingssätt; 

3:o Religions vården; 

4:o Helsovårdeo; 

5:o Fängelse-Byggaaderne; 

6:0 Fångars och Krono-Arbetskarlars beklädnad och underhåll m. m. 

7:o Fångars oeh Krono-Arbetskarlars sysselsättning, samt verkan deraf till 

minskning i statens utgifter för deras underhåll; samt 

8:0 Inkomster och utgifter vid Fängelserna och vid Krono-Arbets-Corpsen. 
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I. AFDELNINGEN. 

Om Fångar och Krono-Arbetskarlar i allmänhet, 

samt särskildta slag deraf. 

Styrelsen lemnar uti denna afdelning redovisning dels för antalet af fångar, 

som funnits intagne uti Läns-, Krono- och Polishäkten, så väl under årets lopp, 

som vid slutet deraf, dels för antalet af dem, som funnits i allmänna Straff- och 

Arbetsfängelserna samt vid Krono-Arbets-Corpsen vid årets slut, dels ock, till 

jemförelses anställande i aTseende på antalets tillvext eller minskning under en 

längre tidrymd, enahanda redovisning från och med 1835, som är det första, för 

hvilket någon utförlig fång-statistik blifvit uppgjord. 

Hvad särskildt året 1854 beträffar, kommer dessutom att, rörande allmänna 

Straff- och Arbetsfångar samt Krono-Arbetskarlar, meddelas redovisning, så väl 

för förändringarne i afseende på deras tillkomst och afgång, som ock för deras 

ålder, födelseorter, föregående lefnadsyrken, auktoriteter, som dömt dem till allmänt 

arbete, samt för brotten, hvarföre de gjort sig till straff förfallne. 

Mom. 1. Uppgift dels å antalet af de personer, som under loppet af åren 

1835, 1840, 1845, 1850 och 1854 uti Stockholms Stads, jemte samtlige Läns-

och Kronofängelser, äfvensom Polishäktena i Göthehorg och Norrköping varit för

varade, dels ock å folkmängden vid slutet af dessa år. 
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*) Uppgiften på folkmängden vid slutet af 1854 är grundad pä den provisoriska bcräkningen i samma års nativitets- och morlalitetslabeller 

**) Denna summa omfattar egentligen antalet rid 1855 års slut, emedan antalet vid arets början ej kunnat tillförlilliijen utrönas. 
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De uti förestående Tabell upptagne personer håfva blifvit inmanade i häkte af de an-

*) Antalet vid början af 1835 kan ej uppgifvas. 
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ledningar, som efterföljande Tabell utvisar: 
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Af de särskildta slags fångar, samt barn, som under loppet af åren 1835, 1840, 

äfvensom uti Polishäktena i Götheborg och Norrköping, har total-summan, på sätt före-
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1845, 1850 och 1854 förvarats uti Stockholms Stads, samt Läns- och Kronohäktena, 

stäende tabeller utvisa, utgjort: 

Uti efterföljande tabell meddelas uppgift ej allenast pä tillökningen uti Rikets 

folkmängd ifrån 1835 till och med 1854, utan äfven ft tillväxt eller minskning 

uti de arresterades antal i Läns-, Krono- och Polishäkten så väl under nämnde 

år, som äfven under åren 1840, 1845 och 1850. 
2 
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Till undvikande af missförstånd har Styrelsen ansett sig böra här upprepa 

den uti föregående berättelserna gjorda anmärkning, dels att Styrelsen, i saknad 

af uppgifter från de mindre städerna, icke är i tillfälle att kunna uti sina kalkyler 

inberäkna det, sannolikt ringa, antal fångar, som uti de mindre städernas häkten 

intagits, utan alt derefter jemväl insättas uti något Krono- eller Polishäkte, dels 

ock att afdrag för dem, som under årets lopp från ett till annat Krono- eller 

Polishäkte förflyttats, i saknad af uppgift dera, ej kunnat göras för längre tid 

tillbaka, är från och med 1845, hvadan det ock till följd häraf först är från och 

med sistnämnde år, som Styrelsens beräkningar öfver arresteringarnes antal eger 

någon större tillförlitlighet. 



1 1 

Då nu afdrag göres, ej allenast för dem, som vid början af hvarje år för

varades uti Läns-, Krono- och Polishäktena, utan äfven för dem, som under årets 

lopp från ett till annat sådant häkte förflyttats, så visar sig att arresteringarnes 

antal under hvardera af de sistförflutna tio åren varit följande: 

Af förestående tabell inhemtas, att arresteringarnes antal år 1846 med 1,176 

öfverstigit det nästföregående årets antal, men under de derpåföljande 3:ne åren 

fortfarande minskats så betydligt, att antalet af arresteringar år 1849 varit 5,606 

mindre än 1846, samt att arresteringarnes antal efter år 1849 under de derpå

följande 5:ne åren åter fortfarande stigit, så att det år 1832 med 7,020, eller 

63,51 procent öfverstigit antalet 1849, men att arresteringarnes antal under de 

derefter följande 2:ne åren ånyo minskats, så att det, under år 1853 , varit 719 

mindre än år 1852, samt år 1854 understigit nästföregående årets antal med 

1,778, hvadan således arresteringarnes antal år 1854 varit 2,497 mindre, än 

under loppet af 1852 . 
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Sedan Styrelsen nu uti förestående tabeller redogjort för arresteringarnes 

antal under hela årets lopp uti Rikets Låns-, Krono- och Polishäkten, meddelas 

uti nästefterföljande tabell uppgift å antalet af de särskildta slags fångar, äfvensom 

barn, hvilka på en gång, nemligen sista dagen af åren 1835, 1840, 1845, 1850 

och 1854, hållits i nämnde häkten förvarade. 

Å antalet af de personer, hvilka under transport varit uti Läns- och Krono

häktena intagne meddelas särskild uppgift uti Bilagan Litt. A. 



13 

Mom. 2. Uppgift å antalet af dem, som vid slutet af åren 1835, 1840, 

18-45, 1850 och 1854 varit uti Rikets allmänna Straff- och Arbetsfängelser för

varade, eller vid f. d. Pionier- och nuvarande Krono-Arbets-Corpsen anställde: 
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Dessa fångar hafva bestått af följande slag, nemligen: 
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Den under litt, c upptagne Pionierklassen, af hvilken icke något manskap 

uti föregående års berättelser redovisas, omfattar den del af Krono-Arbets-Corpsen, 

som, jemlikt föreskriften uti Eders Kongl. Majrts uti sednaste årsberättelser om

nämnda Nådiga Bref af den 13 Juli 1 8 5 3 , blifvit bildad af sådnne försvarslöse 

manspersoner, hvilka enligt Eders Kongl. Majrts samma dag utfärdade Nådiga 

Kungörelse kunde, utan att hafva varit för brott tilltalade eller straffade, blifva 

på bestämd tid till allmänt arbete dömde, men likväl ej borde sammanblandas 

med dem, som tillhörde Krono-Arbets-Corpsens fästningsklass. Under hela loppet 

af 1854 hafva endast 37 man ankommit till Pionierklassen, af hvilka 1, som 

rätteligen bort till fästningsklassen försändas, blifvit dit förflyttad, samt 26 vid 

årets slut funnos qvar. 

För att lätta öfversigten af tillväxten eller minskningen uti antalet af de 

särskildta slagen af fångar under en längre följd af år, har Styrelsen, dels uti 

berättelsen för år 1851 framställt förhållandet i berörde afseende från och med 

1835 till och med 1851 uti 2:ne tabeller, af hvilka den ena upptagit för

ändringen i fångarnes antal vid slutet af de särskilde åren, men den andra der-

emot innehållit uppgift å olikheten i de nykomnes antal, dels ock uti berättel

serna för 1852 och 1853 meddelat redogörelse för olikheten i nämnde afseende 

emellan hvardera af dessa och nästföregående året; och lemnar Styrelsen nu uti 

efterföljande tabell en "lika beskaffad jemförelse emellan aren 1853 och 1854. 
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Af förestående inhemtas, att ifrån slutet af 1853 till 1854 års slut Lifs-

tidsfångarnes antal ökats med 16 män och 6 qvinnor; att antalet af Straff fångar 

på bestämd tid minskats med 23 män och ökats med 15 qvinnor; att antalet af 

Bekännelsefångar ökats med 1 karl och minskats med 1 qvinna; att antalet af 

de Försvarslöse minskats med 14 män och 7 qvinnor; men att deremot Kapitu-

lanternes eller de utstrukne Soldaternes antal ökats med 1 1 ; samt att de frivillige 

manspersonernes antal minskats med 15 bland de Försvarslöse, och med 7 bland 

de utstrukne Soldaterne. — Beträffande åter antalet af de under hvardera af dessa 

2:ne åren nykomne, så inhemtas af samma tabell att, bland manspersonerne, de 

nykomnes antal år 1854 understigit antalet 1853 bland de til! lifstidsarbete dömde 

med 13, och bland de på bestämd tid dömde med 58, men deremot öfverstigit 

bland Bekännelsefångarne med 3, bland de Försvarslöse med 53, och bland de 

utstrukne Soldaterne med 19; att bland qvinnorna, de nykomnas antal år 1854 

uti alla klasserne öfverstigit de nykomnes antal under nästföregående året, nem-

ligen bland de till lifstidsarbete dömde med 3, bland de till bestämd tid dömde 

med 39, samt med 2 Bekännelsefångar och 8 Försvarslösa. — Antalet af ny

komne frivillige har 1854 bland de försvarslöse männen med 9 öfverstigit, och 

bland de utstrukne Soldaterne med 5 understigit de nykomnes antal nästföre

gående året. Ingen qvinna har 1854 såsom frivillig ankommit till arbetsfängelse; 

men en har efter arbetstidens slut till frivilliga klassen öfverflyttats. 

För att visa i hvad mån antalet af dem, som uti hela Riket på en gång, 

nemligen sista dagen af åren 1835, 1840, 1845, 1850 och 1854, varit friheten 

beröfvade, i förhållande till folkmängden i Riket tillväxt eller minskats, lem nas uti 

efterföljande tabell uppgift vid slutet af hvardera året å sammanlagda antalet af 

alla uti Läns-, Krono- och Polishäktena, samt i Straff- och Arbetsfängelserna för

varade personer, tillsammans med dem, som då voro vid Pionier- och Krono-

Arbets-Corpsen anställde: 
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Öm dessa total-sursimor jemföras med Rikets folkmängd, som utgjorde vid 

183S års slut 3,023,439, — vid 1840 års slut 5,138,887, — vid 1845 ärs 

slut 3,316,537, — vid 1850 års slut 3 ,482,541, — samt vid 1854 års slul 

3,606,987, så visar sig häraf, att vid slutet af 1835 hvar 701:sta, — vid slutet 

af 1840 hvar 591:sta, — vid slutet af 1845 hvar 514:de, — vid slutet af 1850 

hvar 625:te, — samt vid slutet af 1854 hvar 602:dra menniska i Riket varit 

friheteu beröfvad; men om åter antalet af de frivillige afdrages, så visar sig att 

antalet af dem, som mot sin vilja varit friheten förlustige, utgjort vid 1845 års 

slut 6,363, vid 1850 års slut 5,277, samt vid 1854 års slut 5,604; och, om 

dessa summor jemföras med folkmängden vid slutet af åren 1845, 1850 och 

1854, så skulle vid 1845 års slut hvar 521:sta, vid 1850 års slut hvar 660:de, 

samt vid 1854 års slut hvar 644:de person i landet mot sin vilja varit friheten 

förlustig. 

Häruti har dock ej kunnat tagas i beräkning dem, som sista dagen af året 

förvarats antingen uti de mindre städernas häkten eller uti de mindre transport-

fängelserna, men antalet af dem, som der förvarats, har dock sannolikt ej varit stort. 

Mom. 3. Bland de å Rikets samtlige allmänna Straff- och Arbetsfängelser 

förvarade fångar, samt de vid Krono-Arbets-Corpsen anställde personer, jemte dem 

som i Länsfängelserna till straffarbete hållits, hafva, enligt hvad Bilagan Litt. B 

specielt utvisar, följande förändringar under loppet af 1854 egt rum, nemligen: 

3 
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Mom. 4. Rörande sarntlige allmänna Straff- och Arbetsfångar, samt Krono-

Arbetskarlar meddelas uppgifter uti särskildte bilagor: 

l:o under Litt. C angående åldern; 

2:o under Litt. D angående födelseorter, äfvensom proportionsförhållandet 

emellan total-summorne och antalet af dem, som inom Stockholms Stad eller inom 

hvarje Län äro födde; 

3:o under Litt. £ angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i 

Stockholms Stad och hvarje Län, samt antalet af derstädes födde allmänna Straff-

och Arbetsfångar, samt Krono-Arbetskarlar; 

4u> under Litt. F angående de samhällsklasser, hvilka allmänna Straff- och 

Arbetsfångarne, samt Krono-Arbetskarlarne, före deras häktande tillhört, samt huru 

inånga af dem äro gifte eller ogifte; 

5:o under Litt. G dels angående de Domstolar och Auktoriteter, af hvilka 

allmänna Straff- och Arbetsfångarne, samt Krono-Arbetskarlarue vid Fästnings^ 

och Pionierklasserna blifvit till allmänt arbete dömde, äfvensom proportionsför

hållandet emellan deras total-summor och antalet af dem, som i Stockholms Stad, 

eller inom hvarje särskildt Län, blifvit dömde, dels ock angående de Regementer, 

från hvilka de vid Krono-Arbets-Corpsens Soldatklass anställde karlar blifvit dit— 

sände för uttjenande af ingången kapitulation; 

6:o under Litt. H angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i 

Stockholms Stad och hvarje Län, samt antalet af de utaf Aaktoriteterne derstades 

dömde allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-Arbetskarlar; och 

7:o under Litt. 1 angående de af dem före ankomsten till fångvårdsanstal-

terne begångne brott och förseelser. 

Af dessa uppgifter, hvilka innefatta redovisning särskildt för hela personalen 

under årets lopp, med afdrag af de från en till annan fångvårdsanstalt förflyttade 

och de frivillige, särskildt för de under årets lopp nykomne och särskildt fot de 

vid årets slut qvarvarande, inhemtas i afseende på de under loppet af år 1854 

nykomne, bland annat, följande förhållande, nemligen: 

l:o af tabellen Litt. C: att de flestes ålder utgjort, för lifstidsfångarne af 

tnaukön emellan 25 och 45 år, och för dem af qvinkön emellan 20 och 38 år; 
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— för de på viss tid dömde straff-fångarne af mankön emellan 20 och 38 år, 

och för dem af qvinkön emellan 20 och 4 5 år, samt för de försvarslöse af båda 

könen likaledes emellan 20 och 45 år; 

2:o af tabellerne Litt. D och E : att, i förhållande till hela den under året 

nykomne personalen, de fleste åro födde i Stockholms Stad, och derefter i Öster-

göthlands, samt vidare i Malmöhus, Blekinge, Calmar, Skaraborgs, Elfsborgs, Göthe-

borgs, Jönköpings, Kronobergs, Nerikes, Christianstads, Gottlands, Stockholms, 

Kopparbergs, Upsala, Södermanlands, Westmaulands, Wermlands, Gefleborgs, Hal

lands, Westerbottens, Wester-Norrlands, Jemtlands och Norrbottens Lån, samt att, 

i förhållande till folkmängden, de fleste äro födde i Stockholms Stad och derefter 

i Gottlands, Blekinge, Östergöthlands, Upsala, Calmar, Stockholms, Nerikes, Krono

bergs, Skaraborgs, Malmöhus, Westmanlands, Jönköpings, Götheborgs, Söderman

lands, Christianstads, Elfsborgs, Hallands, Kopparbergs, Gefleborgs, Westerbottens, 

Wermlands, Jemtlands, Norrbottens och Wester-Norrlands Lan, äfveusom att olik

heten i berörde afseende emellan särskilde Län, jemväi under detta år varit högst 

betydlig, så att, i förhållande till folkmängden, de inom Gottlands Län föddes antal 

varit nära 10 gånger större, än inom Wester-Norrlands Län, mer än 9 gånger 

större, än inom Norrbottens Län, mer än 8 gånger större, än inom Jemtlands 

och Wermlands Län, mer än 7 gånger större, än inom Westerbottens Län, samt 

mer än 4 gånger större, än inom Gefleborgs Län o. s. v.; 

3:o af tabellen Litt. F : att mer än en tredjedel före häktandet tillhört jord-

brukande klassen, nära en fjerdedel handtverksklassen, samt mer än en femtedel 

militärklassen; äfvensom att, bland så väl den manliga, som den qvinliga personalen 

omkring en femtedel före häktandet ingått äktenskap; 

4:o af tabellerne Litt. G och H : att, i förhållande till hela den under loppet 

af året nykomne personalen, största antalet blifvit dömdt till allmänt arbete af 

domstolar och auktoriteter inom Stockholms Stad och dernäst inom Blekinge, 

Götheborgs, Malmöhus, Östergöthlands, Calmar, Skaraborgs, Elfsborgs, Jönköpings, 

Christianstads, Nerikes, Kronobergs, Kopparbergs, Upsala, Gefleborgs, Hallands, 

Stockholms, Wermlands, Westmanlaods, Södermanlands, Gottlands. Wester-Norr

lands, Westerbottens, Jemtlands och Norrbottens Län; samt att, åter i förhållande 
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till folkmängden, de fleste blifvit dömde af auktoriteter i Stockholms Stad och 

deroäst i Blekinge, Götheborgs, Östergöthlands, Malmöhus, Calmar, Gottlands, 

Upsala, Skaraborgs, Nerikes, Kronobergs, Jönköpings, Hallands, Stockholms, Koppar

bergs, Gefleborgs, Westmanlands, Christianstads, Elfsborgs, Södermanlands, Wester-

Norrlands, Jemtlands, Wermlands, Westerbottens och Norrbottens Län; äfvensom 

vidare att, i förhållande till folkmängden, de inom Stockholms Stad dömdes antal 

varit öfver 2 gånger större, än inom Blekinge, samt 

4,6S ginger större än inom Götheborgs Län, 

6,11 d:o d:o Östergöthlanäs Län, 

7,92 d:o d:o Malmöhus Län, 

7,99 d:o d:o Calmar Län, 

8,44 d:o d:o Gottlands Län, 

9,79 d:o d:o Skaraborgs Län, 

10,48 d:o d:o Upsala Län, 

11,84 d:o d:o Nerikes Län, 

12,29 d:o d:o Kronobergs Län, 

13,41 d:o d:o Jönköpings Län, 

15,23 d:o d:o Hallands Län, 

14,07 d:o d:o Stockholms Län, 

14,09 d:o d:o Kopparbergs Län, 

14,50 d:o d:o Gefleborgs Län, 

16,16 d:o d:o Westmanlands Län, 

16,43 d:o d:o Christianstads Län, 

16,89 d:o d:o Elfsborgs Län, 

22,7» d:o d:o Södermanlands Län, 

25,34 d:o d:o Wester-Norrlands Län, 

30,83 d:o d:o Jemtlands Län, 

51,91 d:o d:o Wermlands Län, 

32,27 d:o d:o Westerbottens Län, 

»0,27 d:o d:o Norrbottens Län. 
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Vidare inhemtas af Bilagan Litt. G: dels att ingen lifstidsfånge ankommit 

ifrån Norrbottens, Westmanlands och Westerbottens Län; ingen sådan fånge af 

mankön från Södermanlands Län, samt ingen af qvinkön från Calroar, Christian

stads, Gefleborgs, Kopparbergs, Nerikes, Skaraborgs, Upsala, Wermlands och Öster-

göthlands Län; — dels att ingen till straff-fängelse på viss tid dömd qvinna an

kommit ifrån Hallands, Jemtlands, Södermanlands och Norrbottens Län, samt att 

endast en sådan fånge af mankön ankommit från sistnämnde Län; — dels att 

ingen för försvarslöshet till allmänt arbete dömd hvarken man eller qvinna an

kommit ifrån Jemtlands och Westerbottens Län, samt icke heller någon sådan 

qvinna ifrån Goltlands, Norrbottens, Södermanlands och Wester-Norrlands Län; 

men att deremot ensamt från Stockholms Stad, såsom dömde till allmänt arbete 

ankommit, 194 män och 57 qvinnor, utgörande de förre nära en tredjedel och de 

sednare nära hälften af den från hela Riket ankomne personalen; — dels ock 

slutligen, att bland dem, som från värfvade Regeroenterne utstrukits, för att vid 

Krono-Arbets-Corpsens Soldatklass uttjena ingången kapitulation, de fleste an

kommit från Svea Artilleri-Regemente och dernäst från Andra Lif-Gardet, Svea 

Lif-Gardet, Götha Artilleri, Marin-Regementet, Kronprinsens Hussar-Regemente, 

Wendes Artilleri-Regemente och Stockholms Stads Militär-Corps; men att endast 

en sådan karl ankommit från Lif-Gardet till häst och likaledes endast en från 

Wermlands Fältjägare-Regemente; 

S:o af tabellen Litt. I: att af de under årets lopp nykomne, till straff-fängelse 

för ufstid och för bestämd tid dömde fångar af mankön 8,42 procent blifvit dömde 

för mord och dråp eller delaktighet deri, 2,81 procent för rån och röfveri, samt 

58,42 procent för tjufnadsbrott med eller utan inbrott, äfvensom att bland de 

manliga straff-fångarne på viss tid 13,84 procent blifvit dömde för bruk af lifs-

farligt vapen; — samt att bland straff-fångarne af qvinnokön ingen är vorden 

dömd för bruk af lirsfarligt vapen, men 4 för mord och dråp eller delaktighet 

den, 2 för rån och röfveri eller delaktighet deri, 53,08 procent för tjufnadsbrott, 

samt 20,77 procent för barnamord. 

Om jemförelse anställes med de under nästföregående år nykomne, så visar 

sig bland den manliga personalen att de för mord och dråp dömdes antal nämnde 
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år med 5 understigit antalet 1854, men att deremot, så väl de för rån och 

röfveri samt för bruk af lifsfarligt vapen, som ock de för tjufnadsbrott dömde 

varit af betydligt större antal 1893, än 1834. 

Beträffande åter den qvinliga personalen, så hade ingen af de 1854 ny

komne, likasom förhållandet äfven var under nästföregående året, blifvit dömd för 

bruk af lifsfarligt vapen, men då bland de 1853 nykomne qvinliga straff-fångarne 

ingen varit dömd för rån och röfveri, samt endast 2 för mord och dråp, så hade, 

bland de år 1854 nykomne, 2 varit dömde för de förra, samt 4 för de sednare 

brotten, och hade antalet af de for tjufnadsbrott dömde år 1854 med 4 öfverstigit 

antalet 1853, hvarförutan antalet af de för barnamord dömde, som år 1853 bland 

de nykomne utgjorde endast 11, deremot år 1854 varit mer än dubbelt så stort 

och uppgått till 27. Likaledes har de nykomne, för vållande till fosters död 

dömdes antal, uppgående till 19, varit år 1854 betydligt större, än nästföregående 

året, då bland de nykomne endast 10 varit dömde för sistnämnde brott. 

Mom. 5. Med ledning af Bilagan Litt. K lemnas härefter en summarisk 

uppgift ej allenast å antalet af dem, som under loppet af Sr 1854 dels funnits å 

allmänna Straff- och Arbetsfängelserna, samt i Lansfängelserna och vid Krono-

Arbets-Corpsen, för att förrätta ådömdt allmänt arbete, dels ock förvarats uti 

enskild t fängelse, för att förmås till bekännelse af brott, samt huru många af alla 

dessa under nämnde år afgått, än äfven å proportionen emellan antalet af ny

komne, afgångne och återkom ne så beskaffade personer vid ifrågavarande Fång

vårdsinrättningar. 
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Under loppet af år 1854, hafva återfallen, då dessas procentförhållande ut

räknas till antalet af nykomne och afgångne, varit bland qvinnorna fnindre, men 

bland karlarne något större, än nästföregående året. Då likväl totalsumman af 

återfallet) bland båda könen, uppgående 1854 till 43 procent af de under året 

frigifnes antal, är endast en procent större än samma procentberäkning under är 

1853 utvisade, bör detta förhållande under det nu ifrågavarande året så mycket 

mindre anses ofördelaktigt, som, enligt livad Styrelsen uti föregående underdåniga 

berättelser anmärkt, dervid bör tagas i betraktande, att de återfallne icke utgöras 

endast af dem, som under samma år afgått, utan sannolikt till största delen af 

sådane, som under föregående åren blifvit på fri fot ställde; och då totalsumman 

af de frigifnes antal, derest icke någon ovanlig dödlighet bland dem egt rum, 

måste år från år tillväxa, följer således häraf, att antalet af de frigifne, bland 

hvilka återfallen beräknas, varit under det sednaste året större, än under det före

gående. Vid betraktande af återfallens antal bör dessutom icke förbises att, under 

loppet af år 1854, likasom under föregående åren, ganska många af dem, som 

efter den bestämda arbetstidens slut från straff-fängelserna afgått, ej blifvit ställda 

på fri fot, utan qvarhållits i häkte med föreläggande att derifrån förskaffa sig 

laga försvar; men, då sådant misslyckats, blifvit såsom försvarslöse dömde till all

mänt arbete. 

Hvad särskildt Krono-Aibets-Corpsen beträffar, meddelar Styrelsen, dels för 

år 1854, dels ock summariskt för hela tiden fråu och med 1843, då Corpsen 

organiserades, till och med 1854 års slut, uti efterföljande tabell, uppgift § an

talet, så väl af dem, hvilka derifrån frigifvits, eller afskedats, som äfven af dem 

bland de afgångne, hvilka, såsom dömde till Corpsen eller Straff- och Arbets-

längelse, återkommit. 
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Om hela antalet af dem, som alltifrån Krono-Arbets-Corpsens organisation 

intill slutet af 1854 derifrä» frigifvils. jemföres med hela antalet af dem, som 

under de sista 10 åren till Krono-Arbets-Corpsen samt Straff- och Arbetsfängel-

serna återkommit, så visar sig att de återkomnes antal utgör af de frigifnes om

kring 52 procent, hvaraf likväl endast 12 procent för begångna brott ankommit 

till Straff- och Arbetsfängelserna; men återstoden, eller omkring 20 procent för 

bristande laga försvar til! Arbetsfängelserna och Krono-Arbets-Corpsen återkommit. 

Om åter antalet af de under loppet af 1854 återkomne jemföres med antalet 

af dem, som samma år frigifvits, så visar sig att de förre af de sednare utgöra 

omkring 37 procent, deraf omkring 26 procent återkommit för försvarslöshet och 

I i procent för att till straff-arbete hållas. — Enligt jemförelse med nästföregående 

året har, i förhållande till de under hvardera året frigifne, de återkomnes antal 

Sr 1854 varit 4 procent större, än år 1853. 

Likasom under de föregående åren har äfven under loppet af 1854 ett större 

antal f. d. Krono-Arbetskarlar, såsom tilltalade för brott eller för lösdrifveri, varit 

intagne uti Läns-, Krono- och Polishäktena, hvarest vid 1854 års slut 89 f. d. 

Krono-Arbetskarlar af nämnde anledningar förvarats. 

Antalet af de försvarslöse karlar, som efter den för dem bestämda arbets

tidens slut, dels qvarstadnat, dels ock efter fuiländadt ådömdt arbete återkommit 

såsom frivillige år 1854, har utgjort 324, deraf 29 icke förut varit anställde vid 

•Krono-Arbets-Corpsen, men på grund af Kongl. Brefvet den 16 Oktober 1850 

likväl varit berättigade att der såsom frivillige anställas i arbete. — Totalsumman 

af dem, som, efter Krono-Arbets-Corpsens organisation, derstädes och å Lång

holmen varit anställde såsom frivillige, uppgår till 2,365, af hvilka vid 18S4 års 

slut 388 funnos qvar, och bland dem 30, anställde på grund af sist åberopade 

Nådiga Bref. 

Vid Arbetsfängelset i Norrköping har en qvinna på derom gjord begäran 

tillåtits att efter den bestämda arbetstidens slut qvarstadna såsom frivillig. 

Bland de under loppet af 1854 meddelade Nådiga beslut, som äro hänförliga 

till denna afdelning, har Styrelsen ansett sig här böra omnämna följande, neroligen 

Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref, dels af den 3 Februari och den 9 Juni 1854, 
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hvarigenom Eders Kongl. Maj:t leimiat bifall till Styrelsens underdåniga hemställan 

att 89 straff-fångar fingo såsom genomgången strafftid sig tillgodoberäkna den tid, 

samma fångar till följd af de om fångars transport under kolerafarsotens härjande 

meddelade föreskrifter längre, än eljest vederbort, blifvit i Läns-och Kronohäkten 

qvarhållne; — samt dels af den 7 Mars 1854, hvarigenom i Nåder förordnats, 

att de å Carlstens fästning förvarade lifstidsfångar skulle derifrån förflyttas, samt 

alt, af dessa fångar så stort antal, som utrymmet å det vid staden Götheborg 

belägna fästet Kronan medgåfve, skulle der intagas för att fullgöra dem ålagdt 

arbete; men återstoden på lämpligt sätt försändas till de för emottagande af lifstids

fångar af mankön bestämda fästningsfängelser; och hafva samtlige fångarne a Carl

stens fästning, uppgående till ett antal af 232, den 27 i samma månad blifvit 

derifrån förflyttade, samt inrymde 32 å Ny-Elfsborgs fästning och de öfrige 200 

å fästet Kronan. 
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II. AFDELNINGEN. 

Om förhållandet inom Fängelserna och Krono-Arbets-Corpsen 

samt verkningarne af det derstädes använda 

behandlingssätt. 

För att lätta öfversigten af disciplinen inom samtlige Fästnings-, Straff- och 

Arbelsfängelser samt Krono-Arbets-Corpsen, meddelas, likasom uti föregående års

berättelserna nu äfven uti denna för är 185-i trenne summariska redogörelser för 

rymningar och försök dertill, samt lör förbrytelser och bestraffningar. 
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1:o. Vid Fästnings- samt allmänna 

a) 

Förestående bestraffningar halva af Domstol blifvit ådömde för efterföljande 

förbrytelser, nemligen: 

b) 
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Straff- och Arbetsfängelser för Mankön. 

De extra judiciella bestraffningarne hafva blifvit ålagde för de förseelser, som 

uti nedanstående tabell upptagas: 

c) 

5 
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2:o. Vid allmänna Straff- och 

d) 

De extra judiciclla bestraffningarne hafva blifvit Ålande för de förseelser, som 

nedanstående tabell utvisar: 
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Arbetsfängelser för Qvinnor. 
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3:o. Vid Krono-

O 

Föreslående bestraffningar äro ådömde för de förbrytelser, som efterföljande tabell 
utvisar: 

g) 
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Arbets-Corpsen. 

Ofvanstående extra judiciella bestraffningar hafva blifvit ålagde för de uti nedan

stående tabell upptagne förseelser: 
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Det upplopp, för delaktighet hvaruti, enligt hvad tabellen litt. b utvisar, 10 

fångar på Straff- och Arbetsfängeiset å Långholmen år 1854 blifvit af Domstol 

straff ådömde, var det, som å nämnde fängelse föröfvades i December månad 1853 

och för beskaffenheten hvaraf uti samma ars berättelse blifut i underdånighet 

redogjordt. — Under loppet ni 1834 och isynnerhet under sednare hälften deraf 

har fäugarnes uppförande inom detta fängelse betydligen förbättrats, hvartill nu

varande Direktörens nitiska bemödanden för ordningens upprätthållande otvifvel-

aktigt i väsendtlig män bidragit. — Inga förbrytelser af svårare beskaffenhet och 

endast 2 rymningar, samt 2 försök dertill hafva ej;t rum; hvadan ock större delen 

af de extra judiciella bestraffningarne derstädes blifvit ålagde för ringare förseelser. 

Å öfrige för mankön afsedde Straff- och Arbetsfängelser har icke heller, hvarken 

myteri eller annat brott af svårare beskaffenhet föröfvats. Af de 2:ne våld emot 

befäl, som uti tabellen litt. b upptagas, har det ena, som å Straff- och Arbets

fangeiset i Malmö föröfvats af en fånge i rusigt tillstånd, varit af särdeles lindrig 

beskaffenhet; och det andra, som ä Straff-fängelset i Warberg af lifstidsfången 

Långström blifvit begånget emot Förste Vaktknekten Bruno, har, enligt Långströms 

uppgift, varit föranledt af den pinsamma behandling, som Bruno skal] hafva låtit 

Långström undergå för att förmå honom att bekänna, det han föröfvat en å fängel

sets Redogörare-kontor begången penningestöld. och hvilket emot Bruno angifne 

brottsliga förhållande derefter blifvit föremål lör laga undersökning vid Domstol. 

Sjelfmord har föröfvats af en lifstidsfånge å Straff-fängelset i Landskrona, och har 

försök dertill blifvit gjordt af en sådan fånge vid Straff-fängelset i Warberg. 

Då större delen af de vid det stora fängelset i Malmö ålagde bestraffningarne 

varit föranledd af mindre förseelser, samt bestraffningarnes antal vid öfriga ifråga

varande straff-fängelser ej varit särdeles stort, så synes detta förhållande kunna 

berättiga till det omdöme att fångarnes uppförande inom Straff- och Arbetsfängel-

serna för mankön under loppet af år 1854 varit ganska tillfredsställande. 

Inom Straff- och Arbetsfäugelserna för qvinnor har under loppet af år 1854 

icke något brott föröfvats, som behöft till Domstol förvisas. Med undantag af 

14 bestraffningar, hvilka vid fängelset å Norrmalm här i staden blifvit ålagde för 
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sturskhct och olydnad mot befäl eller bevakning, hafva förseelserna derstädes varit 

af mindre svår beskaffenhet. Då bestraffningarnes antal inom detta fängelse jem-

förelsevis till förhållandet inom öfriga fängelserna varit särdeles stort, torde härvid 

böra anmärkas dels att en betydlig del af dessa bestraffningar, nemligen ett antal 

af 177, blifvit ålagde endast (ör öfverträdelse af den stränga tystnad, som är straff-

fångarne till iakttagande anbefalld, dels ock att bestraffningarnes antal, som under 

år 1834 utgjort 437, betydligt understigit antalet år 1853 , då det uppgick till 716. 

Hvarken ifrån detta Straff- och Arbetsfängelse eller från det i Norrköping 

har någon rymning egt rum, utan endast misslyckade försök dertill, nemligen 2 

på det sednare och 1 på det lörra fängelset, hvaremot 4 beredt sig tillfälle att 

rymma från Arbetsfängelset i Götheborg. Sä väl på sistnämnde Arbetsfängelse 

som äfven på Straff- och Arbetsfängelset i Norrköping har endast ett i förhållande 

till fångpersonalen ganska ringa antal bestraffningar behöft användas, hvadari fån

garnes uppförande derstädes i allmänhet varit ganska godt. 

Ehuru antalet af Subordinationsbrott inom Krono-Arbets-Corpsen under loppet 

af år 1854 ej varit så stort, som under nästföregående året, hafva dock flere 

sådane äfven år 1854 egt rum, nemligen 2 \id första, 1 vid femte, samt 2 vid 

nionde och tionde kompanierna. Del våld, som af förbrytarna utöfvats, och som 

med ett undantag, begåtts emot underbefäl, har ej varit af svårare beskaffenhet, 

dock hafva alla dessa fem förbrytare blifvit af Krigsrätt dömde att arkebuseras. 

För öfrigt hafva 43 man blifvit extra judicialiter ålagde bestraffning för sturskhet 

mot förmän eller bevakning, nemligen 5 vid första, 12 vid andra, tredje och fjerde, 

8 vid femte, 1 vid sjette, samt 17 vid nionde och tionde kompanierna. Dessa 

förseelser hafva till större delen utöfvats i rusigt tillstånd; hvadan ock samma för

seelsers antal varit störst vid nionde och tionde kompanierna, som äro förlagde å 

Rindö, der det visat sig vara särdeles s>årt att förhindra manskapet att förskaffa 

sig tillgång på bränvin. — Med stöd af 32 § i Kongl. Reglementet för Krono-

Arbets-Corpsen hafva, likasom under hvardera af de 2:ne nästföregående åren, 12 

mau år 1854 blifvit för opålitligt förhållande förflyttade från Krono-Arbets-Corpsen 

till allmänna Arbetsfängelset å Långholmen, för att derstädes uti särskildta rum 



40 

förvarade till allmänt arbete hållas. Ut af dessa 12 man hafva 2 förflyttats ifrån 

Soldatklassen och 10 från Fästningsklassen, af hvilka sistnämnde 1 varit frivillig. 

Inom Pionierklassen, vid hvilken, enligt livad uti l:sta afdelningen redan 

blifvit omförmäldt, under årets lopp 37 man varit anställde, har endast 1 ådragit 

sig bestraffning, hvadan omdömet om detta manskaps förhållande under det ifråga

varande året ej .kan vara annat än särdeles^ fördelaktigt. 

För öfrigt har det bästa medlet till ordningens upprätthållande inom Krono-

Arbets-Corpsen, likasom inom Straff- och Arbetsfängelserna, visat sig bestå uti den 

felaktiges inneslutning uti mörk eller ljus call, det sednare då förvarandet der-

städes under någon längre tid fått fortfara. 

Hvad slutligen Läns- och Kronofängelserna betruifar, så har inom de äldre 

af dem, lika litet under år 1854, som under föregående åren, någon förbättrad 

disciplin kunnat tillvägabriugas. Så vidt till Styrelsens kunskap kommit, har lik

väl ingen oordning af större omfattning derstädes år 1854 inträffat. 

Under loppet af 1854 har ett nytt Cell-länsfängelse, nemligen det i Malmö, 

blifvit fullbordadt, så. att detsamma påföljande år kunnat till fångars emottagande 

öppnas. — Enligt hvad Styrelsen uti sednaste berättelsen i underdånighet till-

kännagifvit har det uti staden Carlsharen uppförda Cellfängelse från och med 

början af 1854 blifvit såsom Kronohäkte upplåtet till fån&ars emottagande. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref af den 28 Mars 1854 tillåtit 

alt det uti staden Kungsbacka, jemlikt Kongl. Brefvet den 22 Maj 1850 , för 

nämnde stad och Fjäre härad uppförda Cellfängelse finge under vissa bestämda 

förbehåll och vilkor begagnas såsom Kronohäkte, ställdt under inseende af Dom-

hafvanden i .Fjnre härad såsom Tillsvningsman med rättighet alt, då han i tjenste-

förrättningar är från Tingsstället frånvarande, få öfverlemna Tillsyningsmannäbestyret 

åt Borgmästaren i Kungsbacka, så har ä(y«n detta cellfängelse från och med Juli 

månad 1854 blifvit såsom Kronohäkte öppnadt för fångars emottagande från 

nämnde stad och härad. 

Uppgift så väl pä tiden när samtlige vid 1854 års slut i bruk varande nya 

Läns- och Krono-cellfängelser till fångars emottagande öppnats, som ock å det 
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antal celler, hvarmed hvardera af dessa fängelser är försedt, meddelas uti följande 

tabell: 

En fånge hnr bered t sig tillfälle utt rymma från Länsfangelset i Calmar, till 

följd af bristande eftersyn af Vaktqvinnan, som för sin vårdslöshet i tjensten blifvit 

från sin vid fängelset imiehafda bifalinint; ' eudtledisat!; och har en fånge ä 
6 
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Länsfängelset i Stockholm gjort ett misslyckadt rymningsförsök. — En fånge har 

begått sjelfmord uti Carlskrona Lunsceilfängelse och hafva två gjort försök dertill, 

nemiigen en uti hvardera af fängelserna i Wexiö och Kungsbacka. — För öfrigt 

har fångarnes förhållande inom ifrågavarande fängelser varit ganska godt, såsom 

bevis hvarpå torde kunna åberopas att inom samtlige dessa fängelser år 1854 

endast 33 fångar för förseelser emot den stadgade ordningen ådragit sig bestraff

ning, nemiigen 13 å fängelset i Mariestad, 8 i Carlshamn, 3 i Fahlun, 4 i Carl

stad, 2 i Linköping, samt 1 uti hvartdera af fängelserna i Stockholm, Gefle och 

Wexiö. 

I afseende på de fördelaktiga verkningar, som Styrelsen ansett de ifråga

varande cellfängelserna och det derstädes använda behandlingssätt utöfva på fån

garne, har Styrelsen under det år, denna underdåniga berättelse omfattar, ej fått 

anledning att förändra sine derom uti föregående berättelser i underdånighet ut

talade åsigter, dem Styrelsen således vidhåller, under åberopande jemväl af de utaf 

fängelsernas själasörjare i ämnet meddelade yttranden, hvaraf utdrag af sådan an

ledning uti nästa afdelning skola intagas. 

För att hållas til! ådömdt straffarbete hafva, under loppet af år 1834, 43 

män och 3 qvinnor uti förenämnde cellfängelser förvarats med stöd af Kongh 

Brefvet den 13 November 1849, som bemyndigat Styrelsen att, då Eders Kongh 

Maj:t af Nåd täckts förvandla ådömdt straff till fängelse i cell under längre eller 

kortare tid, låta verkställa detta cellstraff antingen uti straff-inrättning eller uti 

något af de nya cellfängelserna, allteftersom sådant med afseende på utrymme och 

transportkostnad lämpligare å ena eller andra stället kunde ske. — Vid slutet af 

Ir 18S4 funnos 27 af männen jemte de tre qvinnorua ännu qvar i förutnämnde 

cellfängelser, hvarförutan uti några bland straffarbetsfängelserna då förvarades 11 

män och 2 qvinnor, rörande uvilka Eders Kongl. Maj:t i Nåder föreskrifvit att 

de, dels tills vidare och dels under bestämd tid, borde förvaras i cell, nemiigen 

4 män på Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen, dömde till straffarbete på 

viss tid, samt 7 män på Straff-fängelset i Warberg och 2 qvinnor på Straff

fängelset i Norrköping, dömde till straffarbete för lifstiden. — Vid Straff- och 

Arbetsfängelset å Långholmen höllos dessutom vid slutet af samma år 6 fångar 
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uti enskilde fängelserum förvarade för att förmanas till bekännelse af brott. I 

afseende på alla dessa fångar har det jemlikt Kongl. Brefvet den 30 September 

1851 ålegat vederbörande läkare att efter korta mellantider anställa noggranna 

undersökningar, huruvida cellfängelset på fångarnes helsa och själsförmögenheter ut-

öfvade menligt inflytande, samt att i sådant fall derorn ofördröjligen göra anmälan 

hos Styrelsen. 

Så beskaffad anmälan har lill Styrelsen inkommit rörande en af förut

nämnde fångar, nemligen förre Krono-Arbetskarlen Nils Lavesson Thor, hvilken, 

för subordinationsbrott dömd, att genom Eders Kongl. Maj.-ts Nådiga Utslag af den 

20 Juni 1853 hållas till straffarbete i 10 år, och det första året i cell, för 

sådant ändamål intagits uti Länscelilangelset i Carlskrona den 20 Augusti 1853. 

Sedan den vid fängelset anställde läkare uti en den 10 Mars 1854 Styrelsen 

tillhandakommen skrift förklarat att Thor under vistandet i fängelset ofta visat 

tecken till en, stundom till våldsamhet och vansinne stegrad, sinnesyrsel, hvaremot 

icke kunnat utfinnas bättre medel, än att låta Thor några timmar dagligen i fria 

luften förrätta tillgängligt arbete, samt att, då Thor af sådan sysselsättning alltid 

blifvit lugnad och återkommit till fullkomligaste bruk af förståndet, läkaren icke 

tvekade att anse hans sålunda visade sinnesförvirring vara orsakad af det förlängda 

vistandet i cell, så infordrade Styrelsen den 1 3 i samma månad intyg från läkaren, 

huruvida någon våda för Thors sinnestillstånd vore att befara af hans qvarblifvande 

uti cellfängelset under den bestämda tiden, derest honom tillätes att någon längre 

tid om dagarne sysselsättas med vedsågning eller annat passande arbete på en af 

fånggårdarne; — men som läkaren uti en den 7 April Styrelsen tillhandakommen 

attest, intygade att våda for Thors sinnestillstånd genom hans qvarhållande i cell 

under den Nådigst bestämda tiden verkligen vore att befara, äfven om hoaom 

dagligen tillstaddes ofvanberörde frihet, helst denna endast haft en fördelaktig in

verkan på de särskilda anfallen af sinnessjukdom, men aldrig förekommit nya 

utbrott af densamma, så fann Styrelsen sig föranlåten att den 10:de i sistnämnde 

månad göra underdånig hemställan om Thors förflyttning till gemensamhetsfangelse, 

och som Eders Kongl. Maj.-t under den 9:de påföljande Maj täckts samma hem

ställan i Nåder bifalla, så har bemälde Thor blifvit förflyttad till Straff-arbets-
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fängelset i Malmö, der han sedermera förvarats; och har han, enligt derifrän er

hållen upplysning, älven derstädes varit dyster och nedslagen till lynnet när han 

sysselsatts med arbeten inom fängelset, men det emot ej kännt af något inre lidande 

då han varit använd till strängt och ulhäilande arbete utom fängelset. 

Bland de Nådiga föicskrifter, hvaraf Styrelsen år 1854 erhållit del, har 

Styrelsen trott sig böra här omnämna, såsom till denna aldelning hänförlige, följande 

Eders Kon-l. Maj:ts Nådiga Bref, nemligen: dels af den 16 December 1853, hvar-

genom i Nåder förordnats: att Garnisonen vid fängelset å Långholmen från den 

15 derpåföljande Januari skulle ökas med J Korporal och 25 Soldater, så att 

den komme att beslå af 1 Kapten, 1 Subaltern-Officer, 1 Fanjunkare, 2 Under-

Officerare, 10 Korporaler, 100 Soldater och 1 Trumslagare, »varförutan General-

Befälhafvaren i 4:de Militärdistriktet erhållit Nådig befallning att, i samråd med 

Styrelsens dåvarande Ordförande, ofönlröjlijien för Befälhavaren och öfriga till 

Garnisonen hörande befäl jemte manskap utarbeta förslag till instruktion, inne

hållande hvad de i afseende på fångarnes bevakning hafva att iakttaga, och hvilket 

förslag derefter borde Eders Kongl. Maj:ts Nådiga profiling underställas; — dels 

af den 18 Augusti 1 8 5 4 angående tillökning af garnisonerna vid Straff-fängelserna 

i Warberg och å Skansen Kronan vid Gölheborg, så att de vid näst derefter 

skeende ombyte skulle komma att utgöras på förra stället af 2 Suballern-Officcrare, 

2 Under-Officerare, 1 Spel, o Korporaler och 64 Soldater; — samt på det sednare 

stället af 2 Subaltern-Officerare, 2 Under-Officerare, 2 Spel, 3 Korporaler och 90 

Soldater; — dels af den 4 Januari 1854 angående forum lör åtal i mål, rörande 

fel och förbrytelser, som af eller emot underbefälet och vaktmanskapet vid den inre 

bevakningen k Straff- och Arbetsfängelserna i Malmö och å Långholmen hegås; — 

dels af den 28 Mars 1854, hvarigonom förordnats att underbefälet och manskapet 

vid inre bevakningen å Straff-fängelset på Warbergs f. d. fästning skola slå under 

Krigslagarne, samt att Rådhusrätten i Warberg skall cga upptaga och pröfva frå

gan angående fel och förbrytelser, hvilka af eller emot någon bland detta under

befäl eller vaktmanskap i tjensten begås å detta fängelse eller å fästningsorten; — 

dels af den 28 Mars 1854, hvarigenom i Nåder förklarats, att hvad genom Eders 

Kongl. Maj.-ls Nådiga Bref deu 2 Augusti 1845 redan är vordet stadgadt för 
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Tillsyningsmännen vid vissa i samma Nådiga Bref uppräknade Kronohäkten, skall 

ega tillämpning på Tillsyningsmännen vid öfrige Kronohäkten, samt att desse 

tjensternän följaktligen må ega att under Eders Kongl. Majrts vederbörande Be-

fallningshafvandes Ijdno, i enlighet med gällande föreskrifter, utöfva den nppsigt 

och befallning i afseende pä häktet, som vid fängelse i stad, der Eders Kongl. 

Majrts Befallningshafvand1? hur sitt säte, ulöfvas omedelbart af Eders Kongl. Majris 

Befullningsliafv.inde, ga ml beniälde Embelsmyndighet ej af särskilda omständigheler 

kan finna sig föranlåten att sig sjelf förbehålla; — dels af den 26 Maj 1834, 

hvarigenom, med Nådigt bifall till Styrelsens derom gjorda underdåniga hemställan, 

förklarats alt Styrelsen, derest till Krono-Arbcts-Corpsens Pionierklass öfverlem-

nades mansperson, som kunde hänföras under någon af de fyra första punkterna 

i 6 § i mom. al Kongl. Sla.'gau den 29 Maj 1846, sådan den lyder i Kongl. 

Kungörelsen d>'n 13 Juli 1853, skulle, efter erhållen kännedom om förhållandet 

och sedan delsamma blifvit vederbörligen styrkt, ega att förordna om sådan persons 

förflyttning från Corpsens Pionierklass till dess Fästningsklass, för att till allmänt 

arbete hållas under återstående delen af den arbetstid, som i det angående honom 

af vederbörande Embelsmyndighet meddelade beslut blifvit beslämd; — dels af 

den i September 1854, hvarigenom Nådigt bifall lemnals till Styrelsens under

dåniga hemställan att, sedan cellfängelset i Malmö blifvit så färdigt, att fångar 

kunde derstädes förvaras. länsfOngarne äfven från de delar af Malmöhus län, hvar-

ifrån sfidane dittills lorsiindts till Kronohäktet i Landskrona, måtte i förstnämnde 

fängelse intagas, samt att de för Kronohäktet begagnade lokaler finge för Straff-

fängelsets behof användas, Imlken underdåniga hemställan i öfrigt hade till före

mål, ej mindre att förekomma ölägenheterna deraf alt ransakningsfångar af båda 

könen förvarades å samma fängelse, som var afsedt för elt större antal lifstids-

fångar af mankön, än äfven att bereda fördelen deraf att kunna till samtlige 

länets fångar utsträcka verkningarne af cellsystemet; — samt dels slutligen af 

den 23 Oktober 183 i, hvarigenom Eders Kongl. Maj:t i Nåder förklarat de i 

Kongl. Cirkulärbrevet den 28 Augusti 1834 meddelade föreskrifter, huru för

hållas borde vid fångars transporterande från eller till kolerasmittade orter, hafva 

upphört att vara till efterlefuad gällande; dock att Eders Kongl. Maj-.ts Befall-



46 

ningshafvande i de län, der ransakningar i brottmål uti derför afsedd lokal å 

Länsfängelset hållas, må tillkomma att, nar kolerafarsot är inom Länsfängelset 

gängse, inställa förrättandet af Ting derstädes, hvilka under sådana förhållanden 

skola förrättas å ort, som af vederbörande domhafvande bestämmes. 



47 

III. A F D E L N I N G E N . 

Religionsvården inom Läns- och Kronohäktena, Krono-Arbets-

Corpsen samt Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelserna. 

För att bereda en lättare Öfversigt af de hufvudsakligaste Religionsvården 

rörande förhållanden under loppet af 1854, meddelar Styrelsen, i likhet med hvad 

uti de föregående berättelserna egt rum, nu äfven i denna fyra i tabellarisk form 

Upprättade summariska redogörelser för kunskaper i Christendom, Nattvardsgåug, 

samt allmänna Gudstjänstens förrättande m. m. 



48 



49 

7 



50 



51 



52 

Hvad kunskapen i Christendomen beträffar, så har inom Låns- och Krono

häktena proportionen emellan dem, som egt god, försvarlig eller ringa, sådan 

kunskap varit ungefärligen lika år 1854, som det nästföregående året; och likaså 

i allmänhet inom Krono-Arbets-Corpsen; dock har antalet af dem, som år 1854, 

egt ringa Christendomskunskap vid 5:te kompaniet, varit hälften mindre, än 1853 . 

Deras antal, som egt ingen Christendomskunskap har så väl inom Läns- och 

Kronofängelserna, som inom Krono-Arbets-Corpsen i förhållande till nästföregående 

året varit betydligt mindre år 1834, samt vid 9:de och 10:de kompanierna endast 

utgjort 4 , under det att detsamma 1853 uppgick till 98 , men deremot har antalet 

af dem, som vid sistnämnde kompanier egt god och försvarlig kunskap i Christen

domen varit betydligt större 1853, än 1854. 

Inom Straff- och Arbetsfängelserua åter har antalet af dem, som egt god 

och försvarlig kunskap i Christendomen år 1854 varit betydligt större, äu under 

det nästföregående; -r— men antalet af dem, som dels egt alldeles ingen Christen

domskunskap och dels varit okunnige uti innanläsning, har isynnerhet varit öfver-

vagande stort vid Arbetsfängelset i Götheborg, hvartill orsaken torde stå att flnna 

deruti att personalen å detta qvinnofängelse, som är afsedt endast för försvarslösa 

personer, nästan uteslutande utgöres af sådana qvinspersoner, som alltifrån barn

domen fört en kringstrykande lättjefull och sedeslös lefnad. 

De, som vid ankomsten till fångvårdsanstalterna varit okunnige i läsning, hafva 

så vidt ske kunnat erhållit undervisning deruti, och har Styrelsen rörande dem, 

som blifvit anmälde såsom alldeles okunnige i Christendomen, i enlighet med före

skriften uti Kongl. Cirkulär-Brefvet af den 30 December 1835 aflåtit skrifvelser 

till vederbörande Domkapitel, som öfver dessa anmälningar infordrat vederbörande 

Pastorers förklaringar, genom hvilka i allmänhet ansetts vara ådagalagdt att ingen 

försummelse kunnat läggas dem till last. — Antalet af dem, som år 1854 inom 

fångvårdsanstalterna blifvit undervisade i innanläsning, bar uppgått till 249, och hafva 

50 efter erhållen undervisning och beredelse inom fångvårdsanstalterna blifvit för 

första gången af den Heliga Nattvarden delaktige. 

Inom de nya Cellfängelserna hafva Predikanterne dagligen med flere eller 

färre bland fångarne hållit enskildte religionssamtal. Så väl vid Krono-Arbels-
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Corpsens särskildte afdelningar, som inom Straff-fängelserna och de äldre Ransak-

ningsfängelserna hafva dels allmänna, dels enskildta förhör ofta hållits. 

Allmän Gudstjenst har förrättats vid de äldre Läns- och Kronohäktena hvar-

annan, hvar tredje eller hvar fjerde helgedag; men så väl vid Krono-Arbets-Corpsen, 

som vid Straff- och Arbetsfängelserna, äfvensom vid Cellfängelserna i allmänhet 

hvarje helgedag, så vida ej hinder derför uppstått; och hafva fångar och Krono-

Arbetskarlar så väl vid de allmänna Gudstjensterna, som äfven under öfriga religions

förrättningar, ej allenast iakttagit ordning och tystnad, utan äfven funnits allvarligt 

och vördnadsfullt stämde. 

Ehuru antalet af de fångar och Krono-Arbetskarlar, som af Fångpredikanterne 

blifvit jordfästade år 1854, uppgående till 400, varit något mindre år 1853, då 

det utgjorde 408 , har det dock äfven år 1854 betydligt öfverstigit antalet 1852, 

då det utgjorde 219. Bland de 76 , som varit under beredelse till dödsstraffs 

undergående, hafva 68 blifvit till lifvet benådade och 8 afrättade. 

I afseende på fångarnes moraliska förbättring hafva de fleste Fångpredikanter 

åberopat deras förut afgifne yttranden dels om omöjligheten att inom de gamla 

Länsfängelserna åstadkomma sådan förbättring, och dels om den fördelaktiga verkan 

i berörde afseende, som de nya Cellfängelserna fortfarande utöfvat, dock hafva flere 

bland Predikanterne härvid förnyat den förut gjorda och jemväl af Styrelsen fram

ställda anmärkning att en sådan förbättring äfven inom Cellfängelserna i väsendtlig 

mån- motverkas genom fångarnes transporterande till undergående af ransakning 

vid Häradsrätterne. 

Utur de Fångpredikanters berättelser, som icke inskränkt sine yttranden uti 

detta vigtiga ämne till ett blott åberopande af livad de derom förut andragit, har 

Styrelsen trott sig böra här intaga några utdrag. Sålunda yttras uti detta ämne 

bland annat: 

l:o af Predikanten vid Länsfängelset i Örebro: 

»Iakttagelserna under detta år rörande fångarnes moraliska tillstånd i all

mänhet lemna nedslående vittnesbörd om den depravation, som råder inom ett 

gemensamhetsfängelse. — Fångarnes ständiga sammanvaro, för det mesta utan till

syn, kan icke annat än medföra ett menligt moraliskt inflytande, hvilket under 
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delta, likasom under föregående åren, visat sig synnerligen i afseende på dem 

som första gången blifvit i häktet intagne. Vid fångarnes första ankomst till 

fångvårdsanstalten visa den nedslagna blicken och den sorgsna sinnesstämningen 

tydligen missbelåtenheten med deras belägenhet och ångren öfver det lagbrott, 

som föranledt deras häktande; — men efter kort tids förlopp, stundom efter få 

dagars sammanlefnad med förut häktade, undergår deras sinnesstämning sådan för

ändring, att skillnaden blifver omärklig emellan de mindre och de gröfre brottslige. 

Ett bevis på det moraliska förderf, gemensamhetsfängelset medför, är ock, att 

mången, aldrig som brottsling, utan som passlös häktad, efter lösgifvandet ofta 

nog snart återkommer till häktet lör större eller mindre begångna förseelser, så 

att alla länders erfarenhet det gemensamhetsfängelset medför moraliskt förderf på 

det tydligaste bekräftas.» 

2:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Mariestad: 

»För religionsundervisningen har det sedan år 1848 här vidtagne s. k. Cell

systemet och Länsfängelsets inrättande derefter varit ganska gagnande. Predikan

ten, läraren har derigenom haft ostördare och bättre tillfälle till enskilde för

maningar och samtal, äfvensom brottslingarne hafva kunnat i enslighet och stillhet 

få öfverlemna sig åt betraktelser öfver sig sjeirva och åt begrundandet af sanningen 

och trösten uti det ofta predikade, alltid för dem tillgängliga Herrans heliga ord. 

Hos många har närmaste framgången och verkan häraf röjt sig uti uppriktig be

kännelse, allvarlig ånger och kraftiga bättringsföresatser. Då de utsträcktare och 

varaktigare följderna häraf torde, till icke så ringa del, böra igenfinnas, dels uti 

minskning af brottslingarnes antal, dels uti inskränkning af sådanes återfall, så 

erbjuder det sednast passerade året i motsatts till de tvenne närmast föregående 

något hugnerikare betraktelser.» 

3:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Stockholm: 

»Då cellsystemet, äfven under nu förflutna år, har visat-sig vara ett så 

kraftigt medel att inom fången åstadkomma ett annat varande under hans vistande 

inom fängelset, har man icke heller skäl att antaga, att dess välsignelserika in

flytande skulle vara slut med fängelsetiden. Fastmer torde man, utan fara att 

påstå för mycket kunna antaga det, att minnet af hans tid i cellen följer honom 
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längre än så. Minnet af hvarje Gudeligt ord, som då med kärlek blef nedlagdt 

uti det sörjande hjertat; — minnet af den tysta ensamheten då, när hjertat så 

ostördt fick möta God; minnet utaf dessa ensliga timmar, då själen i lugn fick 

mönstra sina flydda dagar och lära sig att ångra dem; minnet af denna tid, då 

hjertat genom straffets bittra läkedom måste vinna sin helsa tillbaka; -— många 

dessa minnen kunna väl blekna i lifvets hvimniel, men dock aldrig alla, så att 

icke något hos många står qvar och håller vakt om hjertat uti farans stund.» 

4:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Christianstad: 

»Ensamhetsfängelsets moraliska inflytande fortfar att vara fördelaktigt, ehuru 

detsammas inverkan på olika individer visar sig betydligt olika. På den mindre 

förhärdade brottslingen, eller på den, som första gången är häktad gör ensamheten 

ett starkt intryck. En sådan fånge känner sig vanligtvis djupt förkrossad, och 

hans utseende, åthäfvor och tårar vittna om ett stort bekymmer. Hans behof af 

andlig tröst, undervisning och uppmuntran är äfven stort. Efter någon tids vistelse 

i cell och flitigt bruk af Guds ord blir han mera stilla, undergifven och tillfreds. 

Visserligen yttrar han ännu ofta bekymmer öfver sitt själatillstånd och äfven att 

ha ställt så illa för sig. Men detta bekymmer är af en annan art, än det han 

kände straxt vid inträdet i cellen. Det vittnar om hopp och förtröstan. Evangelii 

nådelöften ha i den om sitt själatillstånd bekymrade fångens själ segrat öfver lagens 

hotelser. Sådant är deremot mera sällan fallet med dem, som förnya bekantskapen 

med fängelserna. De äro vanligen mera förhärdade. Ensamhetsfängelsets inflytande 

på gamla brottslingar visar sig allmänligen deri att deras annars trottsiga sinne 

åtminstone skenbart böjes och deras öfverdådiga lynne nedstämmes. Att ensam

hetsfängelset ännu fortfarande fördelaktigt inverkar på den fångne till att förmå 

honom att bekänna sitt brott har äfven under förlidet år visat sig, ehuru det icke 

kan nekas, att enskilde brottslingar finnas så hårda att ingenting i detta hän

seende förmår att på dem inverka. Dylika kunna dock lyckligtvis räknas till 

undantagen. Ensamhetsfängelset har, så vidt jag kuunat finna, under det förflutna 

året, i intet hänseende utöfvat något ofördelaktigt inflytande på de fångnes physiska 

eller psychiska lif.» 
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5:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Carlskrona: 

»Då under sist förflutna året samma tillfredsställande förhållande inom cell

fängelset egt rum, som under nästföregående åren, får jag i afseende på det mo

raliska tillståndet endast hänvisa till mina förut afgifna årsberättelser. Visserligen 

har äfven under det förflutna året företett sig exempel på fångar, hos hvilka 

Predikantens möda synts medföra föga inflytande, men sådane exempel hafva dock 

varit sällsynta. Hos de aldra fleste har Herrans ord och lärarens uppmaningar 

visat särdeles verkan på deras tänkesätt och sinnesstämning, och detta har för 

mig under mina trägna bemödanden för deras upplysning och förbättring varit en 

angenäm tillfredsställelse. Härvid torde det tillåtas mig nämna att de mänadtliga 

utfarterna till Tingställen och den beröring, hvaruti fångarne derunder komma dels 

med hvarandra, dels med andra illasinnade personer, medför ett menligt inflytande 

på det moraliska tillståndet och motverkar ofta både lärarens och cellsystemets afsigt.» 

6:0 af Predikanten vid Kronohäktet i Carlshamn: 

»Uti detta fängelse, som med början af året uppläts för emottagande af fångar, 

hafva under årets lopp inkommit 166 i kyrkoboken upptagne fångar. Ett be

tydligt antal utgöres af sådane personer, hvilka blifvit häktade för förnyade brott, 

särdeles stöld. Från yngre åren vårdslösade i en omgifning, der fattigdom och 

laster varit rådande, samt tidigt inkomne på brottets väg, hafva de, efter den 

första bestraffningen, dragit en bedröflig nytta af den undervisning i brott, som 

de i getnensamhetsfängelserna erhållit under sammanvaron med andra, ofta svårare 

brottslingar. Det är derföre med en röst som alla dessa hafva instämt i eu 

fånges ordagranna yttrande: »hade mitt första fängelse varit sådant som detta, så 

hade jag väl nu ej varit här.» Detta vitsord är icke nytt och ehuru erfarenheten 

af ensamhetsfängelsets välgörande inflytande för denna ort icke ännu kan på något 

särdeles sätt hafva trädt i dagen, gifva så väl resultaterna af Domstolsförhand

lingarne, som min enskilda bekantskap med fångarnes tillstånd under fängelsetiden 

anledning till de bästa förhoppningar för framtiden.» 

7:o af Predikanten vid Kronohäktet i Kungsbacka: 

»Krono- och Cellfängelset i Kungsbacka med den ordning, som der råder 

har haft ett särdeles inflytande på dit ankomne fångars moraliska förbättring och 
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vore önskligt alt samma ordning och snygghet vore gängse vid öfrige fängelse-

iurättningar i Riket, då man kunde förvänta att straffets vigtigaste ändamål vunnes, 

nemligen att upprätta och förbättra den fallne och brottslige menniskan och der-

efter införa henne i kyrkans förlåtande och välgörande sköte. Ensamhetssystemet 

bar särdeles bidragit till religionens kraftiga inflytande på de fleste af de arme 

fångne och kan jag i sanning säga att jag sällan försport religionens sanningar 

så hastigt och kraftigt göra sig gällande hos individer i den fria församlingen, 

som hos fången i cellen.» 
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IV. AFDELNINGEN. 

Om helsovården inom Fängelserna och Krono-Arbets-Corpsen. 

Rörande denna del af fångvården får Styrelsen underdånigst åberopa den 

redogörelse derför, som af den till Styrelsens biträde Nådigst förordnade Läkare 

blifvit afgifven, lydande sålunda: 

»Den årliga redogörelsen för sjukdomsförhållandet och resultaterna af helso

vården inom Rikets fängelser vinner' sitt egentliga intresse genom jeroförelsen med 

desamma under flera föregående år. Genoro en sådan jemförelse märker man 

inom ganska få år flera framstående momenter, hvilka för betraktaren icke sakna 

intresse. Man varseblifver sålunda, t. ex. att sjukdomslynnet, öfver hela Riket, 

under flera år småningom förändras, för att liksom bereda inträde och jordmån 

§t en allmän epidemi, hvilken också på sin tid uppträder, härjar, och sedan 

småningom aftager, likväl efterlemnande dyningar, som flera följande år i mindre 

grad visa dess fortfarande inflytande. Dessa allmänna, sig småningom utvecklande 

och äfven aftagande, sjukdomsfenomener bero tydligen på allmänna, öfver menskliga 

åtgöranden högt stående, orsaker, hvilkas verkningar visserligen genom dem kunna 

mildras, men ej förekommas eller undvikas. A andra sidan iakttager man genom 

en dylik tillbakagående jemförelse, huru flera sjukdomar och sjukdomsanlag, hvilka 

åratal härjat inom flera fängelser och tydligen berott på lokala missförhållanden 



59 

och oegentligheter vid utspisningen, småningom, sedan dessa sednare genom veder

börande auktoriteters nitiska bemödanden blifvit afhulpne och förbättrade, äfven-

ledes upphört och att ett bättre helsoförhållande i samma mån kommit tiii stånd. 

Såsom exempel på dessa båda, i bredd med hvarandra, fortgående sjukdoms

orsaker, allmänna och enskilda, torde det endast tillåtas mig anföra följande: 

Redan 1848 började Frossfebrarne, hvilka vanligen förr i samma mån vikit 

tillbaka, som choleran närmat sig, i betydlig grad minskas inom rikets fängelser, 

hvaremot Diarrheer redan under året och särdeles under det följande, 1849, 

började förekomma allmännare och i större antal. Detta var äfven till någon del 

förhällandet med Skörbjuggen och andra sjukdomar, som bero på en sämre blod

beredning. 1850 ökade sig Diarrheerna ännu mera och Choleran uppträdde, ehuru 

lindrigt, inom tvenne af rikets fängelser, det i Malmö och Götheborg. Frossorua 

fortforo att minskas. Under följande år, 1851, förekom ingen cholera; Diarrheerna 

minskades i antal och Frossorna tilltogo ånyo. Helsotillståndet i allmänhet var 

tillfredsställande. Under år 1852 märktes åter tydligen en återgång till ett sämre 

förhållande, emedan ofvannämnde förelöpare till Choleran, Diarrheer och Skörbjugg, 

förekommo temligen allmänt inom rikets fängelser och på flera ställen uppträdde 

såsom ordentliga endemier. En skiljaktighet emot förr märktes dock deruti, att 

Frossfebrarne icke i samma mån minskades, utan tvärtom allmännare utbredde sig, 

äfvenledes med ökad intensitet. Ofvannämnde sjukdomslynne fortfor äfven under 

första hälften af år 1853, till dess Choleran under sommaren utbröt på många 

af fängelserna, på flera skördande mångfalldiga offer, såsom det synes af detta 

årets redogörelse, och ökande årets mortalitet med ett antal af 196. I afseende 

på andra sjukdomsformer, så fortforo FrossfeWar och Diarrheer, hvilka sednare, 

liksom Typhösa febrar, uppträdde såsom löljdsjukdomar efter Cholerans upphörande. 

Farsoten sjelf tyckes dock efter sitt utbrott 1853 halva förändrat något, eller 

rättare mycket, af sin kända karakter, nemligen att häftigt och temligen allrådaude 

uppträda på en ort, hvarefter den upphör och åter lemnar platsen åt de vanliga 

sjukdomarne. Under 1854 åter har Choleran under sommaren visat sig på flera 

ställen, utan att undantränga de andra sjukdomarne, skördat några offer och sedan 

ånyo upphört, utan att man dock vågat tro att den alldeles försvunnit. Sålunda 
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har den uppträdt inom Straff- och Arbetsfängelserna i Stockholm, d. v. s. Lång

holmen och Norrmalm, inom Krono-arbetskompanierna på Rindön och Carlshamns 

Cellfängelse, tillsammans med en mortalitet af 44. Frossfebrar och Diarrheer 

hafva under året fortfarande ökats och Rödsot pä flera ställen utbrutit, samt på 

några ställen, t. ex. vid Borghamn, uppträdt epidemiskt och dödande. Detta såsom 

exempel på vexlingen uti de allmänna sjukdomsorsakerna och deras verkningar 

inom fängelserna, under det sednaste qvinqvenniet. 

I afseende på de enskilda åter förete sig andra förhållanden. De vid flera 

af rikets fängelser, isynnerhet vid Långholmens, talrikt förekommande och dödande 

både acuta, men särdeles de chroniska bröstsjukdomarne; den isynnerhet vid Carl

stens fästningsfängelse omkring sig gripande Skörbjuggen; sjukligheten vid flera 

Arbetskompanier etc. etc, som under de första af qvinqvenniets år ofta påkallade 

Styrelsens uppmärksamhet och deraf följande förnyade undersökningar och förslag 

till dessa rörhållandens afhjelpande, hafva genom vidtagna förändringar i afseende 

på utspisning, logementernas förbättrande, ändamålsenligare beklädnad etc. små

ningom blifvit minskade. Den oroande dödligheten till följe af chroniska bröst

sjukdomar vid Långholmen har sedan flera år betydligt minskats; helsotillståndet 

vid Norrmalms Straff- och Arbetsfängelse har förbättrats och Skörbjuggen har 

under de sednare åren upphört att grassera och förstöra arbetskrafterna vid Carl-

sten. Mycket återstår visserligen att göra, men de redan vunna resultaterna visa 

dock, att meuskliga bemödanden icke blifva utan inflytande mot de lidanden, som 

ofta helt beqvämt skyllas på ett oundvikligt öde, eller rättare på de oundvikliga 

i förhållanderna. 

Hvad året 1854 speciell vidkommer, har sjukdomsförhållandet under detsamma 

vid rikets fängelser varit i någon mån gynnsammare, än under nästföregående år. 

Summan af vårdade sjuke uppgick under året till 6,343, med 295 döde, hvilket 

sålunda med 298 vårdade och 127 döde understiger föregående år. Härvid får 

äfven anmärkas, att ett Cellfängelse i Carlshamn och 6:te Krono-arbetskompaniet å 

Enholmen i redogörelsen för första gången blifvit upptagne. Medeltalet af fångar har 

under året föga varierat från föregående år. Af.epidemier har Choleran förekom

mit i och omkring Stockholm och Rödsot vid Carlsborg, eller egentligen Borghamn. 
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Med ledning af tab. litt. L. kanna de särskilda sjukdomarnes freqvens, in

bördes förhållande och af dem beroende dödlighet lätt öfverses, och deraf upplyses 

i korthet följande: att 

Febrarne förekommit till ett antal af 455 med 24 döde, hvilket med lika 

mortalitet, som år 1853, understiger detta år med 143 vårdade sjuke. Sjukdoms-

formerna halva mest varit typhösa och gastriska. 

Frossfebrarne, som under år 1853 med dubbla antalet öfverstigit de före

gående åren, hafva år 1 8 5 4 fortfarande ökats, så att de då uppgått till 985 

eller 284 mer, än under föregående året. Samma intensitet och fallenhet att 

recidivera, som 1853 anmärktes, har under året i stegrad grad egt rum. 

Utslagsfebrarne hafva utan undantag utgjorts af koppor, af hvilka 10 fall 

förekommit på Qvinnofängelset i Stockholm, med 1 död, och 3 vid Krono-arbets-

kompanierna vid Carlsborg. 

Bröstinflammationerna hafva, liksom 1853, fortfarit att i intensitet, ehuru ej 

i antal, aftaga. De uppgingo under nämnde år till 3 1 1 med 39 döde, under 

1854 till 318, med 27 döde, och hafva, såsom vanligt, företrädesvis förekommit 

vid Straff- och Årbetsfängelserna, samt vid Erono-arbetskompanierna. 

Underlifsinflammationer; bland dessa hafva upptagits ett fall af chronisk arsenik

förgiftning, som förekommit i Calmar. 

Cholera har under året förekommit inom fängelserna uti 103 fall, med 44 

döde. Af dessa hafva 71 fall med 28 döde förekommit vid Långholmen; 12 fall 

med 6 döde vid Norrmalms Qvinnofängelse; 16 fall, med 10 döda på Rindön 

och 4 fall utan något dödsfall inom Carlshamns Cellfängelse. Epidemien började 

först under höstmånaderna och afstannade med vinterns inbrytande. Uti intet 

annat af rikets fängelser har Choleran under året uppträdt. Deremot har en 

annan, inom fängelserna sällan förekommande sjukdom, nemligen: 

Rödsot förekommit uti 121 Tall och med en betydlig mortalitet af 25 procent 

eller 31 dödsfall. Denna sjukdom uppträdde hufvudsakligen vid Krono-arbets

kompanierna å Carlsborg, eller rättere bland det vid Borghamn förlagda manskapet, 

der mer än hälften af styrkan insjuknade och omkring 12 procent afledo. Sjuk

domen utbröt vid Borghamn under sista dagarne af December 1853 och upp-
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hörde i medlet af Februari 1854. Emedan under vintern all kommunikation med 

Carlsborg vanligen ar afbraten, afsändes genast särskild Läkare till Borghamn, som 

der qvarblef så länge epidemien fortfor. Vid Krono-arbetskompanierna vid Carls

borg förekommo tillsammans 97 fall med 23 dödsfall. Vidare förekommo vid 

5:te kompaniet i Carlskrona 13 fall med 5 döda och vid Rindön 6 fall med 3 

döda. I öfrigt förekommo endast i Carlstads Cellfängelse 5 sjukdomsfall, ulan 

något dödsfall. 

Diarrheer hafva, liksom under 1833, äfven detta år Jemnat de talrikaste 

sjukdomsfallen. De utgjorde det förra året 1,012 med 40 döde, det sednare 

1,032 med 45. Samma anmärkning, som då gjordes, att under denna rubrik blifvit 

uppförda en mängd choleriner och verkliga choleradiarrheer eller s. k. cholera-

prodromer, eger äfveu nu sin fulla tillämpning, emedan först under sista åren den 

alltid riktiga tankelagen, »cholera eller icke cholera» vid denna sjukdoms bestäm

mande blifvit tillämpad. Att vissa förhållanden vid utspisningen, särdeles under 

en tidpunkt, då en allmän disposition för Diarrhe förefinnes, på flera af Straff-

och Arbetsfängelserna kunnat bidraga till denna sjukdoms stora freqvens har förut 

på annat ställe blifvit vidrördt, samt behöfver ej nu upprepas. 

Valtsot. Den i 1853 Srs rapport gjorda förutsägelse, att nämnde års vackra 

resultat i afseende på den ringa mortaliteten uti denna sjukdom, skulle uppvägas 

af det följande årets sämre, har redan gått i fullbordan, ty då 1853 af 94 sjuk

domsfall endast 19 afledo, har 1854 af 113 vårdade 33 döde. 

Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar hafva under året haft 307 vårdade 

och 61 döde, sålunda en minskning i vårdade af 35, men en mera död än före

gående år. Såsom förhållandet under en följd af år varit hafva Stockholms fängelser 

hufvudsakligen bidragit till bildandet af dessa siffror, hvilket också för framtiden 

knappast kan undvikas, i anseende till den personal, som alltid befolkar fängel

serna i hufvudstaden och dess grannskap. 

Skörbjugg, som föregående år till hundradetal, och sednast 1852 till ett 

antal af 489, förekommit i Styrelsens underdåniga berättelse, nedgick redan 1853 

till 89 vårdade och under 1854 ända till 39. Den har i 10 fall förekommit 

vid Långholmen, i 6 i Malmö och för öfrigt i spridda fall, särdeles på Länscell-
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fängelserna. Anmärkningsvärdt är, att denna sjukdom, som under många år varit 

endemisk bland fångarne på Carlsten, under detta år endast blifvit vidrörd under 

de första månaderna, då fångarne ännu vistades på Carlsten, men ej med ett ord 

omnämnd, eller i ett enda fall förekommit sedan fångarne förflyttats till fästet Kronan 

vid Götheborg. Att både förändring af lokalen och på densamma beroende ändrad 

utspisning härpå utöfvat inflytande är otvifvelaktigt. 

Ögonsjukdomar hafva förekommit till ungefär lika antal, som föregående år, 

liksom alltid isynnerhet vid Straff- och Arbetsfängelserna för män och Krono-

arbetskoropanierna, samt gemenligen beroende på yttre skador, såsom vid sten-

huggning, eller på rheumatiska och catarrhala orsaker. 

Venerisk sjukdom, har likaledes förekommit i endast \ fall mera, än före

gående år, och, såsom vanligt, mest uti secundära och tertiära former. 

Sinnesrubbning och Sjelfmord hafva under året fortfarande minskats, så att 

16 af, i de flesta fall lindrigare, sinnesrubbning, och endast 1 fall af sjelfmord 

samt 2 misslyckade försök dertill förekommit. Både det verkställda och 1 af 

de misslyckade fallen har inträffat i Carhkrona Cellfängelse, om hvilka läkarens 

rapport ej lemnar någon närmare upplysning. De vid Långholmen förekommande 

2 fall utgjordes endast af obetydlig sinnesrubbning och öfvergick efter ett kort 

vistande på sjukhuset snart till helsa. Det i Malmö af Melancholia, hvilken fort

for under flera månader och endast till en del återgick. Det i Landskrona före

kommande fallet var af ännu lindrigare natur. Den i Carlsten vårdade utgjordes 

af en man, som periodiskt lider af sinnesrubbning, men vanligen, utan att vara 

fullt återställd kan förrätta sitt arbete. Den i Carlskrona lifstidsfängelse upptagne 

utgjordes af ar restan ten Andersson, som för Melancholia och sinnessvaghet vårdades 

och förbättrades, men sedermera, enligt Kongl. Styrelsens föreskrift, afsändes till 

Wexiö hospital, der han intogs för att undergå fullständig behandling. 

Vid Straff- och Arbetsfängelset å Norrmalm finnes ingen upptagen, såsom 

under året vårdad för sinnessjukdom; men den i föregående årens rapporter upp

tagna Amanda Carlsson vistas der ännu, ehuru hon under året icke behöft å 

sjukhuset för sådan sjukdom behandlas. Hennes sinnesstämning fortfar att vara 

ombytlig, besynnerlig och ofta kinkig, men åtföljes vanligen af rent physiska sjuk-
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domsfenomener, såsom hufvudvärk och svindel m. ro., efter bvilkas aflägsnande hon 

ånyo blir lugnare och återgår tilt sitt arbete. 

De vid Norrköpings Straff- och Arbetsfängelse upptagne 4 fall hafva lika

ledes varit lindriga, snart öfvergående och snarare kunnat hänföras till hysteriska 

åkommor, än verklig sinnessjukdom. 

Af de 3 vid Stockholms Cellfängelse vårdade utgjordes 2 af Melancholia hos 

en man och en qvinna från landet med klen utbildning af själsförmögenheterna, 

hvilka, ovana att vistas ensamme i cellerna, angrepos af en lindrig sinnesrubbning, 

hvitken genom längre dagligt vistande i fria luften och tillfälle till arbete snart 

upphörde. Den 3:dje, hustru Nilsson från Wermdön, angreps af vansinne, då 

bon efter genomgånget vatten- tfch brödstraff skulle i Ladugårdslands kyrka undergå 

kyrkstraffet. Hon återfördes, behandlades och förbättrades, så att hon ånyo ansågs 

kunna genomgå sin ådömda kyrkoplikt. Samma förhållande inträffade åter och 

hon inföll nu i fullkomligt raseri (Mania), hvarifrån hon, först efter längre tid 

och förflyttad till Dan viks hospital, återställdes. Nilssons hela sjukdom utgjordes 

för öfrigt af en besynnerlig blandning af förställning, ilska och verklig sinnes

rubbning. 

I Calmar Läns-cellfängelse förekommo 2 fall af sinnesrubbning. Den ena 

hos en ogift arbetskarl från Öland, som med Ijndrig sinnesrubbning inkom till 

fängelset och der tillfrisknade genom tjenlig behandling. Vistandet i cell hade 

sålunda på hans sjukdom intet inflytande. Den ändra var en skräddare från 

Wexiö, f. d. krono-arbetskarlen Johan Fredrik Reveille, 27 år gammal, och stor 

supare, hvilken efter någon tids vistande i cell klagade att han, »blef tung i sinnet», 

och som efter 3:ne månader inföll i fullkomligt vansinne. Genom arbete i fria 

luften och stark rörelse återställdes han så, att han, enligt läkarens uppgift, om

kring en månad efter insjuknandet »fullkomligt klok återsändes till Wexiö.» 

Fängelse-Direktören lärer uppgifvit att Reveille redan vid ankomsten till fängelset 

»såg besynnerlig ut», men läkaren saknar der om kunskap. 

I afseende på Fyllerigalenskap (Delirium tremens) gör läkaren vid Calmar 

Cellfängelse dena nmärkningen, att han, under de få år detta varit i verksamhet, 

sett flera fall af denna sjukdom än under sin föregående 25-åriga verksamhet i 
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gemensarahelsfäogelse, ocb anser att vistandet i cell särdeles verksamt bidrager till 

denna sjukdoms utveckling. Denna anmärkning öfverensstämmer äfven med mina 

iakttagelser och är lätt förklarlig, emedan den redan förut genom bränvinsmissbruk 

orsakade förslappningen och retligheten i nervsystemet ökas ytterligare och hastigt 

genom ensamhetsfängelset och den fullkomliga omöjligheten att genom erhållna 

spirituösa ånyo stimulera detsamma. Men om sjukdomen genom vistandet i cell 

oftare utbryter, så låter den också der genom tjenlig behandling lättare kurera sig. 

Under allmän svaghet upptages från Calmar cellfängelse en sjukdom, som läkaren 

der ville kalla Cellsjukdom, eller sjukdom beroende på långvarigt vistande i cell. 

En arbetskarl från Calmar, Johan Bank, af stark kroppsbyggnad och med ovanlig 

appetit, satt under ransakning för dråp på sin hustru och förvarades 21/. år i 

cell tills han undergick dödsstraff. Under första året tycktes hans helsa icke lida, 

men under det andra aftogo krafterna betydligt och i jemt fortgående utan sjuk

domssymptomen; hyn blef kritblek, musklerna slappa och på kroppen utbröto 

petechiaclika fläckar, som kändes torra och affjällade. Samtidigt med kropps

krafterna aftog äfven själsverksamheten och fången försjönk i en verklig apatin', som 

först upphörde sedan dödsdomen var stadfästad och beredeisen till döden börjat, då 

han åter tycktes lifvas. Läkaren antager att fången i alla händelser hade dött om 

en eller annan månad. Dylika fall, ehuru mindre utpreglade, förekomma icke så 

sällan bland fångar, som lång tid sitta i cell, ehuru jag haft tillfälle anmärka fall, 

der 6 års vistande i cell knappast märkbart förändrat kropps- eller själskrafter. 

Detta har dock varit hos qvinnor, hvilka i allmänhet lättare vänja sig att motstå 

ensamhetsfängelsets inflytande, än män. I andra länder, hufvudsakligen i Schweitz, 

der cellfängelser längst varit antagne, har emedlertid för längesedan den erfarenhet 

blifvit gjord, att cellfängelset fortsatt öfver ett fir högst försvagande inverkar både 

på själs- och kroppskrafter, hvarföre ensamhetsfängelse, såsom straff, endast ådömes 

till ett års tid eller derunder, hvarefter brottslingen förflyttas till arbetsfängelser 

efter Auburnska systemet, der fångarne arbeta gemensamt, men under tystnad. 

I afseende på de fängelser der sjukligheten och dödligheten varit särdeles 

framstående är föga att anmärka, emedan detta redan synes af den lemnade redo

görelsen för de särskilda sjukdomarne. Fö"a variation förekommer dessutom i 
9 
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detta afseende. Stockholms och Götheborgs fängelser intaga härutinnan, som van

ligt, första rummet, jemte Krono-arbetskompanierna vid Carlsborg under ifråga

varande år. 

Vid fängelset å Långholmen öfverstiger antalet vårdade endast med i l det 

för 1853, men de dödas är minskadt med 16. Denna minskning beror pä 

cholerans mildare framfart. Mortalitetsprocenten har sålunda nedgått från 13,S 

till 11,7. Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar hafva deremot vårdats i större 

antal och skördat flera offer. Under året hafva deruti aflidit 28 mot 17 under 

föregående. Diarrheer och Frossor hafva för öfrigt utgjort största antalet sjuka. 

Vid Straff- och Arbetsfängelset å Norrmalm, har förhållandet varit ungefär 

enahanda. Minskning i vårdade af 3 och i döda af 14 med en minskning i döds-

procent från 14.1 till 10,8. Bröstsjukdomarne de mest dödande, men Frossor 

och Diarrheer de talrikast förekommande sjukdomarrie. 

Liksom föregående år har dock qvinnofäugelset i Götheborg den största, 

Verkligen anmärkningsvärda, mortalitetsprocenten, eller 34,8, utan att dock ett 

enda cholerafall der förekommit. De aflidue hafva dött i Feber, Diarrhe och 

Vattsot. Orsakerna till denna fortfarande betydliga dödlighet har Styrelsen sökt 

utforska och sålunda äfven undanrödja, ehuru några synliga resultater deraf endast 

småningom kunna visa sig. 

Såsom redan äfven är nämndt härjade under början af året 18S4 en Röd

sotsepidemi vid Borghamn, som angrep en stor del af personalen och dödade 17, 

hvarigenom mortalitetsprocenten vid Carlsborg uppdrefs med omkring B V» procent 

öfver föregående årets. Hur torde kanske få anmärkas, att redogörelsen för sjuk

ligheten vid l l : t e Krono-arbetskompaniet å Kungsholmen sammanfallit med den 

för S:te i Carlskrona, emedan de sjuka vårdats tillsammans och anmälts på samma 

rapport. 

Inom Cellfängelser har, såsom vanligt, helsotillståndet i allmänhet varit godt. 

Uti dem i Culmur och Mariestad hafva visserligen en mängd sjukdomsfall före

kommit; men i Calmar med endast 2,9 procents, i Mariestad ingen, mortalitet. 
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V. AFDELNINGEN. 

Om Fängelsebyggnaderna. 

I afseende på detta ämne åberopar Styrelsen i underdånighet följande af 

Chefen för Styrelsens Byggnadskontor derom afgifne berättelse: 

a) Nya Länsfängelserna. 

Föratom erforderliga underhållsarbeten i de redan färdigbyggda, hafva efter-

nämnde nya cellfängelsebyggnader blifvit dels fortsatte, dels påbörjade, nemligen: 

I Malmö 

har det, under föregående aret uppmurade fängelset med ekonomiflygel, blifvit in-

redt och färdigt till inflyttning, samt stängsel och uthus fullbordade, så att till 

följande år endast utvändige afrappnings- och planeringsarbeten återstått att utföra. 

I Luleå 

hafva det under förra året uppförda fängelset och dertill hörande fristående eko-

nomiflyge! blifvit inredde och färdige till inflyttning, äfvensom stängselplank och 

uthus fullbordats, så att till följande året endast utvändiga afrappningen å fängelset 

samt brädbeklädnaden å ekonomibyggningen, som är af trä, återstått att utföra. 

I W e s t e r å s 

hafva grund och källarmurar för fängelset med ekoriomiflygel blifvit lagde och 

stenfoten färdigmurad. 

I Gö theborg 

har nedsprängoingon i berget för grund odi källrar till fängelset med ekonomi-

flygel blifvit verkställd, samt grunden för uthus och flyglar blifvit lagd. 



68 

Byggnadskostnaden för dessa fängelser bar utgått till de belopp nedanstflende 

tabell visar: 

b) Stads- och Häradsfängelserna. 

I Kungsbacka 

har fängelset för 12 celler blifvit utvändigt afrappadt och en öfvertäckt gång 

emellan detsamma och Badhuset uppförd. Kostnaden för denna byggnad som nu 

är färdig har utgått med 11,731: H. 6. 

c) De äldre Länsfängelserna. 

De för dessa fängelsers bestånd erforderliga underhållsarbeten å tak, eldstäder, 

golf, dörrar, fönster ocb plank m. m. hafva i enlighet med Nådigst fastställde 

byggnadsförslag blifvit verkställde. 

d) Straff- och Arbelsfängelserna. 

Jemte det de för dessa fängelsers bestånd erforderliga underhållsarbeten enligt 

Nådigst fastställde stater blifvit verkställde, har ett större byggnadsarbete blifvit 

utfördt 

i Landskrona, 

hvarest, till utvidgning af den, till fabrik upplåtna s. k. Gula kasernen, en till

byggnad af 30 alnars längd, 20 alnars bredd och 3:ne våningars höjd blifvit upp

förd af tegel och inredd till arbetssalar, för en kostnad af 8000 B;dr, 
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VI. AFDELNINGEN. 

Om Krono-arbetskarlars och Fångars underhåll, beklädnad 
och sängkläder. 

Uti de i 1852 års underdåniga berättelse uppgifne grunder, hvarefter Krono

arbetskarlar och fångar förses med nödigt underhåll samt beklädnad och säng

kläder, hafva några andra ändringar för år 18S4 icke egt rum, än dem, som 

genom Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 6 December 1853 blifvit i Nåder 

fastställde och hvarigenom den årliga beklädnadskostnaden blifvit nedsatt för Krono

arbetskarl af Soldatklassen från 19 R:dr till 18 B:dr 21 sk., för Krono-arbetskarl 

af Fält- och Fästningsklasserna från 18 R:dr 32 sk. till 18 R:dr, för Straflf- och 

Arbetsfånge af qvinkön från 8 R:dr 3 2 sk. till 8 R:dr 16 sk., men deremot 

förböjd för Arbetsfånge af mankön från 12 R:dr 8 sk. till 13 B:dr samt för 

Straff-fånge af mankön från 12 R:dr till 12 R:dr 24 sk., allt banko. 

Styrelsen får här nedan underdånigst meddela uppgift å den kostnad, hvartill 

ifrågavarande utgiftstitlar för år och för dag vid de särskilda fångvårdsanstalterna 

under år 18S4 för en person uppgått; dervid den klassifikatioo af fångpersonalen, 

som ligger till grund för de särskilda utspisningsstaterna och jemväl i det närmaste 

är tillämplig i afseende på beklädoadsstaterna, blifvit iakttagen. 
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Härvid får Styrelsen .i underdånighot anmärka, <itt denna uppgift hvad augår 

Länsfängelserna icke kunnat göras fullt noggrann af den anledning, att de för 

dessa fängelser afgifne räkenskaper i allmänhet endast upptaga de kostnader, som 

under årets lopp blifvit bestridde, men icke dem, som, ehuru tillhörande samma 

år, först det påföljande året blifva liqviderade. 

Uti den här ofvan upptagna kostnad för förplägning ingå ej mindre värdet 

af provianten, än äfven utgifterna för densammas tillredning, såsom för kokkärl, 

ved och lyshållning i kök m. tn. 
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Beträffande kostnaden för beklädnad och sängkläder för en Krono-arbetskarl 

af t i t te kompaniet, får Styrelsen underdånigst upplysa, att denna kostnad blifvit 

beräknad efter den styrka af 150 man, för hvilken dessa förnödenheter, jemlikt 

stat, blifvit anskaffade, men icke, p5 sätt eljest vid öfriga fångvårdsanstalter egt 

ram, efter det antal, hvartill personalen i medeltal under året uppgått, och som 

vid ifrågavarande kompani endast utgjort 18. 

Med anskaffningen af proviant- och beklädnadsartiklar för fångvårdsanstalterna 

har tillgått på sätt i 1852 års underdåniga berättelse är omförmäldt, så att pro

vianten i allmänhet upphandlats å auktioner för hälft år hvarje gång, räknadt från 

April och Oktober månader, samt de för Straff- och Arbetsfängelserna samt Krono-

Arbets-Corpsen, äfvensom en del Länsfängelser erforderliga beklädnads- och säng

klädespersedlar förfärdigats vid Straff- och Arbetsfängelserna. 

För jemförelse af kostnaden för en dagportion under sistförflutna 5 år vid 

de särskilda Straff- och Arbetsfängelserna samt Krono-arbetskompanierna, får Sty

relsen underdånigst meddela nedanstående uppgift: 
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Häraf visar sig att till följd af de höga pris ä lifsförnödenheter, som är 

1854 voro gällande, portionskostnaden nämnde år vid samtliga ovanstående fång

vårdsanstalter, med undantag endast af l:sta kompaniet, der provianten skall till

handahållas af Strömsholms nya kanalbolag mot ett visst bestämdt pris, varit högre 

än något af de föregående fyra åren, så att då medelkostnaden för dessa sednare 

utgör 6 sk. 7 r:st., uppgår densamma för sistlidet år till 8 sk. 3 r:st. b:ko. 

Uti nedanstående tabell får Styrelsen underdånigst meddela uppgift på årliga 

kostnaden för beklädnad och sängkläder för en person vid ifrågavarande fångvårds

anstalter under samma tidrymd. 

10 
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VII. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning samt verkan 

deraf till minskning i statens utgifter för deras underhåll. 

Då nägon bestämd och ordnad sysselsättning för fångar i Läns- och Krono

häktena icke kunnat införas, får Styrelsen i denna afdelning endast redogöra för 

förhållandet i berörde afseende med Krono-Arhets-Corpsen samt Straff- och Arbets-

fangelserna. 

Krono-Arbcts-Corpsfn har under år 1854 varit sysselsatt på följande sätt, 

nemligen: l:sta Kompaniet vid Strömshoims nya kanal mot stadgad ersättning af 

12 sk. b:ko för hvarje af dömd Krono-arbetskarl och 16 sk. b:ko för hvarje af 

frivillig Krono-arbetskarl utgjordt dagsverke. 2:dra, 5:dje och 4:de Krono-arbets-

kompaniernn, utan ersättning, med fästningsbyggnadsarbete å Carlsborg, S:te Krono-

arbetskompaniet dels utan ersättning med fortiflkationsarbete å Kungsholms fäst

ning, dels mot godtgörelse af 12 sk. b:ko för hvarje dagsverke ä Eders Kongl. 

Maj:ts Flottas varf i Carlskrona, 6:te Kompaniet utan ersättning med befästnings

arbetena å Euliolinen vid Slite, 9:de och 10:de Krono-arbetskompaniema, utan 

afgilt med d\lika arbeten å Waxholm, samt l l : t e Krono-arbetskompaniet, likaledes 

utan ersättning, med enahanda arbeten å Kungsholms fästning. 

Vid Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen, Malmö, Warberg, Lands

krona, Norrrrwlm här i staden, samt i Norrköping och Götheborg, hafva fångarne 

varit sysselsatta dels och hufvudsakligen med förfärdigande af beklädnads- och 
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sängklädespersedlar, samt dertill erforderliga väfnader för fängvSrdens behof, dels 

ock med stenhuggnings, väfnads, sömnads med flere arbeten för offentliga myndig

heters och enskilda personers räkning. 

Vid de öfriga i fiistningsortcr förlogdc Straff-fängelserne hafva fångnrne, för 

sä vidt arbetstillfälle förefunnils, varit sysselsatte för försvarsverkets räkning. 

Styrelsen får här nedan underdänigst meddela tabellarisk redovisning öfver 

dagsverkena vid samtliga ifrågavarande fångvfirdsanstallcr. 
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Af de i kolumnen för bristande arbetstillfälle och derigenom att arbete icke 

varit ådömdt upptagne hindrade dagsverken, afse de för Straff- och Arbetsfängelset 

å Långholmen uppförda 1,124 dagsverken sådana fångar, som blifvit dömde till 

fästningsstraff utan arbete. En del af de fångar, hvarä öfrige i denna kolumn 

upptagne summor hafva afseende, har likväl egt tillfälle att medelst förfärdigande 

för egen räkning af mindre handarbeten erhålla någon sysselsättning, men då något 

allmänt arbete icke för dessa fångar varit att tillgå samt fångvården af deras 

verksamhet icke egt någon fördel, hafva de såsom sysslolöse ansetts böra beräknas. 

Af samtliga dagsverkena utgöra, enligt förestående tabell, de hindrade 32,13 

och de utgjorde 67,87 procent. Af dessa sistnämnde belöpa för försvarsverket 

27,23 procent, för fångvårdsanstalterna 17,80 procent och för arbeten, hvaraf in

komst erhållits, 54,97 procent. 

Uti följande tabell får Styrelsen underdånigst meddela uppgift dels å den 

i 1834 års stat beräknade utgift och inkomst för arbetenas bedrifvande, dels 

å hvad denna utgift och inkomst i verkligheten utgjort, dels ock å den dividend, 

som nettoarbetsinkomsten, fördelad ej mindre å hvarje med påräknad inkomst ut-

gjordt dagsverke, än ock å samtlige utspisade portioner lemnat. 
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Förestående uppgift gifver vid banden, att utgifterna for arbetenas bedrifvande 

vida öfverstigit hvad i staten för delta ändamål blifvit förslagsvis beraknadt, men 

detta förhällande, som föranledts deraf, att arbetena vid en del fängelser, mera än 

arsedt varit, måst bedrifvas för fångvårdens räkning och på dess förlag, i följd 

hvaraf betydligare qvantiteter råämnen i samma mån blifvit till förarbetning upp

handlade, verkar likväl icke någon stegring i fångvårdskostnaden för året, emedan 

utgifterna för arbetet, hvartill räknats ej mindre kostnaden för inköp af rudima-

terier och redskap, än äfven aOöning åt arbetsföreståndaré, der sådan varit anställd, 

samt premier åt fångarne na. m., i första rummet blifvit betäcltta af arbets

inkomsten. 

Nellobehållningen af arbetena vid samtliga ifrågavarande flingvårdsanstalter 

motsvarar deremot ungefärligen hvad i stat i detta hänseende blifvit bcräknadt; 
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dock föreler sig härvid en betydlig skiljaktighet de särskilda fängelserna emellan. 

Likasom år 1853 har behållningen å hvarje med påräknad inkomst utgjordt dags

verke varit lägst vid Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen, och för år 1854 

endast uppgätt till 1 sk. 8 r:st. b:ko. Till detta mindre fördelaktiga resultat, i 

aTseende hvarå anmärkningar af Styrelsens Revisionskontor blifvit afgifne, men 

hvilka ännu äro på utredning beroende, hafva de allmänna omständigheter, som i 

1852 års underdåniga berättelse ornförmälas, rörande olikheten i arbetsinkomsten 

vid de särskilda fångvårdsanstalterna, bidragit, hvarjemte förekommer, att omkring 

Vs af fångpersonalen vid Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen utgöres af 

sådane försvarslöse manspersoner, som af bristande arbetsförmåga icke kunna vid 

Krono-Arbets-Corpsen anställas. 

Vid Straff- och Arhetslangelsct å Norrmalm har deremot arbetsinkomsten i 

förhållande till utgjorde dagsverken år 1854, likasom nästföregående år, varit högre 

än vid något annat fängelse och uppgått till 7 sk. 4 r:st. b:ko för hvarje med 

påräknad inkomst utgjordt dagsverke, ett förhållande, som Styrelsen anser i väsendtlig 

mån böra tillskrifvas dervarande Fängelse-Direktörs förtjenslfulla nit och omtanka 

för fängelsets bästa. 

Till följd af den inskränkning i arbetsfriheten inom Straff- och Arbetsfängelset 

i Norrköping, som genom Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 12 Juni 1852 

blifvit anbefalld, har arbetsinkomsten under så väl år 1 8 5 3 som 1854 varit lägre_ 

vid detta fängelse, än hvad förut i allmänhet varit förhållandet; men sedan under 

år 1854 vederbörande myndigheter förklarat, att brist på arbete för den fria be

folkningen i Norrköping icke förefunnes, i anledning hvaraf berörde inskränkning 

upphört, har Styrelsen afslutat kontrakter med enskilde personer om användande 

af ett större antal fångar till väfuadsarbeten, hvarigenom langelsets arbetsinkomst 

åter torde komma att ökas. 

För jemförelse får Styrelsen i följande tabell undeidånigst uppgifva netto

behållningen af arbetena vid nedannämnde fångvårdsanstalter under sednaste 5 år. 
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VIII. AFDELNINGEN. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserna och Krono-
Arbets-Corpsen. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 6 December 1833 hafva fång

vårdens inkomster blifvit sålunda för år 18S4 beräknade, nemligen: 

Uti bilagde tabell litt. M äro fångvärdens inkomster under ifrågavarande år 

upptagne. Och inhemtas deraf att, med beräkning endast af nettobehålluingen af 

arbetena, dessa inkomster utgjort: 

hvadan sålunda de verkliga inkomsterna öfverstigit de beräknade med 4,484 R:dr 

47 sk. 4 r:st., hviiket öfverskott utgöres af anmärkningsmedel och diverse till

fälliga inkomster. 
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Uti den för fir 1854, genom högstberörde Nådiga Bref, fastställde stat för 

fångvården i riket hafva utgifterna, efter afdrag af hvad som upptagits för arbetenas 

bedrifvande, beräknats till 954,344 R:dr 40 sk. Af det under litt. IV under-

dånigst bifogade sammandrag öfver. fångvårdsutgifterna, enligt Styrelsens hufvudbok 

för 1854, hafva dessa, oberäknadt arbetskostnaderna, uppgått till ett belopp af 

956,257 R:dr 24 sk. 10 r:st., eller 1,912 R:dr 32 sk. 10 r:st. utöfver hvad i 

stat blifvit beräknadt, men då, på sätt ofvan är i underdånighet anmärkt, de 

verkliga inkomsterna öfverstigit de beräknade med 4,484 R:dr 47 sk. 4 r:st., 

uppkommer likväl ett öfverskott å anslaget af 2,572 R:dr 14 sk. 6 r:st„ hvilket 

belopp blifvit Eders Kongl. Maj:ts och rikets Statskontor i hufvudboken tillgodo-

fördt och under innevarande år kontant ersatt. 

hvilket belopp med 106,317 R:dr 33 sk. 6 r:st. öfverskjuter de af Rikets Ständer 

for ifrågavarande ändamål anvisade anslag, nemligen å Riksstatens 2:dra hufvud-

titel förslagsvis 770,000 R:dr och å 7:de hufvudtiteln 4000 R:dr. 

Efter denna öfversigt af fångvårdens inkomster och utgifter, får Styrelsen i 

nedanstående jemförelsetablå underdånigst meddela uppgift dels å beräknade och 

verkliga utgiftsbeloppet vid hvarje fångvårdsanstalt, dels å hvad häraf belöper för 

hvarje krono-arbetskarl eller fånge. 

11 
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Af förestående uppgifter visar sig att, oaktadt antalet fångar och krono-

arbetsknrlar med 394 understigit bvad i stat upptagits, kostnaden för fångvården, 

pä salt föruj är i underdånighet omförmäldt, likväl uppgått til! 1,912 H:dr 52 sk. 

10 r:st. utöfver staten, så att, då en långe eller krono-arbetskarl i medeltal vid 

samtliga fängvårdsaustalterna enligt de i stat beräknade utgifter skulle kosta 140 

R:dr 34 sk. 3 r:st., har denna kostnud uppgått till 14 R:dr 18 skN derutöfver 

eller 155 R:dr 1 sk. 3 r:st„ hvilket förhållande hufvudsakligen är att härleda 

från de under ifrågavarande år gällande höga varupriser, hvarförutan särskildt i 

afseende på nedannämnde fångvårdsanstalter förekommei : att anslaget för garniso

nens underhåll vid Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen öfverskridits till följd 

deraf alt garnisonsstyrkan derstudes jemtikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 

16 December 1853 blifvit ökad; att kostnaden för det från Carlsten till fästet 

Kronan förflyttade Straff-fängelset, genom denna, af Eders Kongl. Maj:t uti Nådigt 

Bref den 7 Mars 1854 i Nåder anbefallda flyttning, samt de deraf föranledda 

inrednings- och reparationsarbeten å sistnämnde ställe, icke blifvit i stat beräknad; 

att aflöningen för befälet så väl vid 6:te Krono arbetskompaniet å Slite som vid 

den der förlagde bevakningskommendering, enligt -särskildte Eders Kongl. Maj:ts 

Nådiga beslut, utgått till högre belopp, än hvad staten upptager, hvarjemte vid 

detta kompani underhållskostnaden så väl för krono-arbelskarlarne som bevaknings

manskapet mera än annorstädes öfverstigit hvad i stat beräknats; att, vid upp

sättning a( l l : t e Krono-arbetskompaniet å Kungsholms fästning, beklädnad och 

sängkläder blifvit anskaffade för ett i stat beräknadt antal af 150 Krono-arbets-

karlar, ehuru medeltalet under årels lopp endast utgjort 18, hvaraf härleder sig 

att kostnaden för hvarje krono-arhetskarl vid delta kompani är särdeles hög, samt, 

beträffande utgifterna för Länsfängelserna, att deruti jemväl ingå fångtransport

kostnaderna, hvilka egentligen hvarken tillhöra någon viss fångvårdsanstalt eller i 

allmänhet stå i' proportionerligt förhållande till fångantalet i de fängelser, hvarlill 

de blifvit räknade. Och larer i öfrigt i afseende å kostnaden för en fånge eller 

krono-arbetskarl vid, de särskilda fångvårdsanstalterna, böra tagas i betraktande, 

att denna kostnad i allmänhet bör blifva högre vid en mindre, än vid en större 

fångvårdsanstalt, enär åtskilliga utgifter icke äro beroende af det större eller 

mindre fångantalet, 
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Statens utgifter för fångvården under sednast förflutne 10 år hafva, oberäknadt 

kostnaderna för cellfängelsebyggnader, hvarför extra statsanslag varit anvisade, upp

gått till följande belopp, nemligen: 

hvaraf medeltalet för år utgör 777,631 R:dr 47 sk. 4 r:st. 

Enligt Styrelsens hufvudbok uppgingo fåugvårdens tillgångar vid 1854 års 

slut till ett belopp af 400,102 R:dr 32 sk., hvarför Styrelsen underdånigst får 

lerona följande redogörelse: 

Kassabebållningar hos vederbörande redogörare och Landtränterier 21,827: 16. 10. 

Oredoviste förskotter, till största delen meddelade från Landt-

ranterierna 33,574: 26. 8. 

I Sparbanker innestående och mot ränta utlånta: 

Fordringar hos auktoriteter och enskilde personer utgörande till 

största delen numera betaldte ersättningar för dagsverken och 

verkställda arbeten vid fångvårdsanstalterna 

Krono-arbetskarlars och fångars egna medel och 
arbetsförtjenst 

Besparingskassamedel 

S. k. Hebbeska testamentsfonden 

Westerbottens läns arbets- och korrektionsinrält-

nings medel 
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Proviantartiklar, beklädnads m. fl. materialier och inventarier till 

värde af . . . 

Anmärkte medel 

Proprie balanser, nemligen: 

Aflidne Chefen för 9:de Krono-arbetskompaniet 

Edv. Brannis 

beroende på afskrifning. 

Aflidne redogöraren vid Straff- och Arbetsfängelset 

å Längholmen A. Söderströms 

likaledes beroende på afskrifning. 

Förre redogöraren vid sistnämnde fängelse P. J. 

Weidels 

beroende på indrifning. 

Aflidne redogöraren vid Straff- och Arbetsfångelset 

å Norrmalm A. Wallbergs 

beroende pä afskrifning. 

Aflidne redogöraren vid Straff-fängelset å Carlslen 

L. W. Nymans . 

Samt förre redogöraren vid Straff-fängelset i Carls

krona C. A. Anderssons 

Fångvårdens skulder utgjorde vid 1854 års slut 277,476 R:dr 28 sk. 6 r:st, 

bvaraf till Eders Kongl. Maj:ts och rikets Statskontor 134,775 R:dr 41 sk. 3 r:st, 

till Krono-arbetskarlar och fångar 47,854 R:dr 35 sk. 10 r:st, till besparings-

kassorna 8,952 R:dr 2 sk. 8 r:st., samt återstoden i allmänhet utgörande sådane 

skulder, som först efter årets utgång kunnat liqvideras till åtskillige embetsverk, 

fångvårdsrcdogörare, leverantörer m. fl. 

Vid pröfning af anmärkningar vid fångvårdens räkenskaper från Styrelsens 

Revisionskontor har genoro 40 särskildta resolutioner ett sammanräknadt belopp 

af 5,244 R:dr 7 sk. 8 r:st. blifvit af Styrelsen till betalning fastställd!. 
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Slutligen får Styrelsen underdånigst anmäla att Styrelsens f. d. Ordförande, 

General-Direktören m. m. E. v. Troil, under år 1854 förrättat de i Reglementet 

för Krono-Arbets-Corpsen anbefallda mönstringar af denna corps, hvarom särskild 

berättelse blifvit i underdånighet afgifven, äfvensom inspekterat samtliga Straff-

och Arbetsfängelserna samt Läns- och Kronohäktena, med undantag af de i Wester-

Norrlands, Westerbottens, Norrbottens och Jemtlands Län befintliga samt Krono

häktena i Nora och Alingsås. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S to rmäg t ig s t e , A l l e rnåd ig s t e Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigälc, tropligtigste 

(jenare och undersåler 

W. STRAME. 

R. TH. CEDERSCHIÖLD. V. LJUNGSTEDT. 

Stockholm den 31 December 18SS. 
E. A. F. Lindencrond. 





Litt. A. 
Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet vid Rikets samtliga Läns- Krono- och Polishäkten under loppet af år 1854. 





Litt. B. Summariskt Sammandrag öfver Fång-antalet vid Rikets samtliga Fästnings- Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen under loppet af år 1854. 



Litt. C. 
Uppgift för år 1854 å Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelse-fångarnes samt de dömde Krono-Arbetskarlarnes ålder. 



Litt. D. 

Uppgift för år 1854 å allmänna Straff- och Arbetsfångarnes samt Krono-Arbetskarlarnes födelseorter. 





Litt. E. 

Uppgift för år 1854 på förhållandet mellan folkmängden i 

Stockholms Stad och hvarje Län, samt antalet af derstädes 

födde allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar 

samt Krono-arbetskarlar. 



Litt. F. 

Uppgift för år 1854 på de samhällsklasser, som Allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt Krono-Arbetskarlarne tillhört, 

innan de gjort sig till allmänt arbete förfallne. 



Litt. G. 

Uppgift för år 1854, utvisande af hvilka Auktoriteter allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt vid Krono-Arbets-Corpsens fästningsklass anställde personer blifvit till allmänt 
arbete dömde, äfvensom från hvilka Regementen de vid Krono-Arbets-Corpsens Soldatklass anställde karlar blifvit dit försände. 





Litt. H. 

Uppgift för år 1854 på förhållandet mellan folkmängden i 

Stockholms Stad och hvarje Län, samt antalet af de utaf 

Auktoriteterna derstädes dömde allmänna Straff- och Arbets

fångar, Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar 





Litt. I. 

Uppgift för år 1854 på de brott och förseelser, för hvilka allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt de vid Krono-Arbets-Corpsen 
anställde personer blifvit dömde före ankomsten till fängelse eller Krono-Arbets-Corpsen. 





Litt. K. 
Uppgift på antalet af dem, som, under loppet af år 1854, dels varit å allmänna Straff- och Arbetsfängelserna samt i Länsfängelserna och vid Krono-Arbets-

Corpsen intagne för att förrätta ålagdt allmänt arbete, dels ock förvarats uti enskildt fängelse för att förmås till bekännelse af brott, äfvensom huru många af 

alla dessa under samma år afgått. 



Litt. L. 
Tabell öfver Sjukdomsförhållandet å Straff- och Arbetsfängelser, Krono-Arbets-Kompanier och Cellfängelser inom Riket år 1854. 



Litt. M. 

Sammandrag öfver Fångvårdens inkomster, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1854. 



Litt. N. 

Sammandrag öfver Fångvårds-Utgifterne, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1854. 
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